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হেমজ্যোতি । 
মসলার ১ ক্র হর 

(সচিত্র) 

« হেমেক্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। 
"পি চপ উ ১১ জাম 

ব্রঝতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর 
কর্তৃক সম্পাদিত । 

১৮২ শক, ১৩১২ শাল। 

মূল্য ১ এক টাক! মাত্র। 



কলিকাত। এ 

স্পুণ্য যর" 

এবাদত আলি খা কতৃক মুদ্রিত এব' 

৬ নং দ্বারকান।থ ঠাকুরের গলি হইতে সম্পাদক কন্তক প্রকাশিত | 



সূচী পত্র । 
পপ শপ 

বিকষয় 

আখ্যাপত্র *। 

স্থচীপত্র 
ভুমিকা 

তৈল ব্যবহার রর 

স্কৃত ও প্রাকৃত ৪ 

বঙ্গপ্রাক্কৃত ত২০ 

আত্মপ্রসাদ 

মৃত্যু রা 
অমরত্ব ৮, রা 

খতুবর্ণন! 
(ক) বসস্ত 

(থ) গ্রীক্মকাল 

(গ) নববর্ষ 

(ঘ) ভরাবর্ধা * 

দীক্ষাগুরুর প্রতি কতজ্ঞতা প্রকাশ 

কন্তার প্রতি পিতার শ্গেহব্চন 

ঈশ্বরেরপ্রেম ও দূরদর্শিতা নর রঃ 

মনুষ্যশরীরের কৌশল টু রঃ 

পৃষ্টা । 
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বন্ধুর প্রতি উক্তি ১১ 

জ্যায়ানের প্রতি কনীয়ান ভ্রাতা'র উক্তি 

আলোক ও দৃষ্টি (সচিত্র) 

কুতজ্ঞত। 

পাপী ও পুণ্যান্মা 

নিশীথে 

ভক্তের শেষ কথ। 

খখ্েদ 

সামবেদ 

যজুর্বেদ 

'আধ্যজাতি ও আধ্যধর্ম ৬৪৪ ১১৮৮ 



ভূমিকা । 

সংসারে সচরাচর ছই প্রকার কর্থশীল লোক দেখা যায় ঃ 
এক যাহারা কোন কিছু করিয়া! নিজের নাম ধ্বনিত করিতে 

চাহেন, দ্বিতীয়তঃ ধাহাঁর! কর্ন করিয়া! নিজ নাম ও কান্তি প্রকাশ 
করিতে কিছুমাত্র ব্যস্ত নহেন ! এই শেষোক্ত ভাঁবই নিক্ষা 

তত্বে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতেই ধর্মের পুর্ণ মহত্ব বিরাজ করে। 

এই শেষোক্ত মহত্বে স্বর্গীয় পিতৃদেবের উন্নত মন প্রতিষ্টিত 
ছিল। তিনি তাহার নিজনাম প্রচারের জন্ত কোন কর্ম করিতে 

চাহিতেন না। তাই তাহার অনেক কাধ্যকলাপ ভূমিনিহিত 
হেম-আকরের ন্যায় গুড় ভাবেই অবস্থান করিতেছে। 
* হেমকান্তি স্বর্গীয় হেমেন্্র নাথের বাঁসবোপম শ্রী, 'াহার 
বিশাল বক্ষ, আজাহ্ুলম্বিত বাহুধুগল ও মধুর গান্তী্ধ্য থে এক- 

বার দেখিয়াছে সেই অদ্ধাপূরিত জয়ে মুগ্ধ না হইয়া যাইতে 

পারে নাই। কিন্ত তাহার আঁত্মপ্রকাশে এতই অনিচ্ছা থে 

তাঁহার একখানি ফোটে! পর্য্যন্ত তুলিতে অনিচ্ছুক ছিলেন? 

তিনি বলিতেন “কি এমন কাজ করিয়াছি যে আমার আবাব 

ছবির দরকার।৮ * সর্বোপরি তাহার উদার চিত্ত ও মহান 

* আমরা গ্রন্থের সঙ্গে এই যে ফোটো।বুকখানি দিয়াছি ইহা আমাদিগেৰ 

(কান আক্মীয প্রদত্ত একটী অতি পুবাতন ছত্রিণ বংসব পূর্বোর জীর্ণ ফোটা 

গ্রাফ হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে । এস সমন্ধে ফোটোব এবং ফোটো তোলা 
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আত্মার কথা বলিতে গেলে লোকপাপদিগের উচ্চ আসনে 

তাহাকে বসাইতে হয়। রী 

পিতৃদেব স্বর্গীয় হেমেন্ত্র নাথের মন সমুন্নত পিতৃভীবে গঠিত 
ছিল। পুরাঁকালে ভারতে বিজ্ঞান্চক্ষু উন্নতমন1 পিতৃগণ যেরূপ 

জনসমাজের পালনের দ্বার নকলের অন্তরে পিতৃব্মপে চিরজাগ- 

কক, মেইরূপ এই নব্যযুগে বিজ্ঞানাম্ম। মহান্ভব হেপেন্র নাথ 

সমুচ্চ পিভ-আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় পিতৃনামের গৌরব 
জাগ্রত করিয়৷ গিয়াছেন। 

ংসারে দুই পথ আছে £ দেবযান ও পিতৃমান। যাহারা 

সংসারের শুভাঁশুভের প্রতি দৃকৃপাত না করিয়! মুক্তির প্রার্থী 

তাহারা দেবঘান ব। দেবপথ আশ্রয় গ্রহণ করেন, আর যাহারা 

সংসারের কিসে মন্ল হয় এই উদ্দেশে সতত কর্ন করেন তাহার 

পিতৃঘান-অবলম্বী । 

“পিতৃণাং স্বানমাকাশং।” 

শুভকারী পিতৃগণ আকাশের উচ্চে অবস্থান করিয়া আমা- 

দিগের উপর সতত স্প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেগ করেন। 
পিতার যে সকপ সদ্গুণ ও মহত্ব থাক! আবশ্তঠক ৬ হেমেন্ত্র 

ছড়াছড়ি ছিল না। কোন সখের (1080607) ফোটো গ্রাফার বাটা 

আসিয়া এই ফোটেটা তুলিয়াছিলেন । ইহাঁও তিনি অনিচ্ছায় আক্মী 

স্বজনের একান্ত অনুরে(ধে তুলিতে সম্মত হয়েন। এই ফোটোটীতে কেবল 

ভাহার ম্ুখম্্রবির আচাসমাত্র পাওয়। যায় । ধাহঁর। তাহাকে সে সময়ে * 

দ্নেখিক্নাছেন, তাহাবা বলেন “এ ফোটোতে কি আছে? সেস্ন্দর শ্রী সে 

পুরুষবিক্রম এই ফোটোৌতে সে রকম কিছুই প্রকাশ পায় নাই।” 
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নাথে তাহ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । *তাহার হৃদয় 
আকাশের অপেক্ষা উন্নত ছিল। 

ণথাৎ পিত! উচ্চতরম্তথা 1৮ 

তাহার জীবন পিতৃভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তিনি 

আল প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল অনস্তধামে গিয়াছেন ; কিন্তু সেই 
যে প্সিডৃত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! বিফলে যায় নাই। এই 
বিংশ শতাবী দেবপক্ষ হইতে পিতৃপাক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।* 

লোকশিক্ষা, সংসারপালন এবং বিজ্ঞান দৃষ্টির তিনি যে আদশ 
রাখিয়। গিম্াছেন তাভ। বিংশশতাব্দীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিবে। 

নিরভীকতা। ৬ হেমেক্ত্র নাথের জীবনের এক প্রধান গুণ ছিল; 

জীবনের জন্ত তিনি কোনরূপ ভয়কে ভয় বলিয়াই গণা করিতেন 

না। আপনার প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া তাহার মাতার জন্য থে 

তিনি নিজ বাহুমূল হইতে এক বৃহৎ মাংসখও কাটিয়। দিয়া- 

(ছিলেন, তাহ] তাহার জীবনের এক মহা! হেমকীন্তিকূপে (00106; 

799) পরিগণিত হইবে । বিজ্ঞান ও রসায়ন তাহার প্রাণের 

বস্ত ছিল। তিনি বিজ্ঞান ও রসায়ন এবং অন্তান্ত বিষয়ক বছু 

গ্রন্থ রচনা করিয়। বঙ্গনাহিত্যের জন্ গচ্ছিত রাখিয়। গিয়াছেন। 

অনমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। 

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমাদিগের কাধ্য পূর্ণ করিতে পাঁরেন। 

* বিংশ শভাকী যে পিতৃপক্ষ বা দক্ষিণায়লে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে 

এ বিষষ আনন ১৩০৫ নালেৰ আয; ও শ্রাবণ সংখ্যার 'পুণো” “তর্পণতন্ধ" 

প্রবন্ধে বিশদবপে দেখাইয়। অসিয়।ছি। 

শ্রী, না, 21 



আমাদিগ্লের এই নবপ্রকাশিত পহেমজ্যাঁতি” গ্রন্থখানি 
কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক নহে ১ ইহা নান! বিজ্তয়ক প্রবন্ধের 
একত্র সঙ্কলন। তন্মধ্যে কয়েকটা প্রবন্ধ বাঁল্যকালের রচনা । 
তিনি নিজে ইহার “হেমজ্যোতি* নাম দেন নাই। এই 
নাম আমাদিগের প্রদত্ত । তাহার প্রবন্ধ রচনার বিশেষত্ব 

এই যে, ধর্দভাবের মধুর গালতীর্ষ্যে প্রবন্ধগুলি যেন নখ অথচ 
কিছুমাত্র নীরদ নহে--সরল, হৃদয়গ্রাহী ও সরস। তাহার সময়ে 
বৈজ্ঞানিকদিগের মতি গতি নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হইত। 
কিন্ত তিনি বরাবর বিজ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরের মহিম। কীর্তন করিয়া 

গিয়্াছেন। এই গ্রন্থের "মীলোক ও দৃষ্টি” পাঠ করিলে পাঠক! 
তাহা'র পরিচয় পাইবেন। ্ধাতুবর্ণন1”র অন্তর্গত প্রবন্ধ চতুষ্টয় 
যদিও তাহার বালা বয়সের রচনা তথাপি ইহাতে মৌলিকতা 
ও রচনা নৈপুণা বিশেষ প্রকটিত-হইয়াছে। ইহার আরেকটা 
বিশেষত্ব এই যে ইহাতে আদিরস বা শুঙ্গাররসের ছিটাফৌট 

নাই। এক কথার বলা যাইতে পারে ইহা খতুসংহার নহে 
কিন্তু প্রক্কৃত খতুবর্ণন_-বড়ই সরস নিগ্ধ ও গান্তভীধ্যে পুর্ণ। 
এমন কি ইহার অন্তর্গত উপমাগুলিও ধর্দভাবে বিকশিত হইয়। 
উঠিয়াছে। তৈল ব্যবহার” প্রবন্ধে নৃতনত্ব আছে। “সংস্কৃত 
ও প্রাকৃত” এবং বঙ্গ প্রাকৃত” প্রবন্ধদ্বয় ভাষাতত্বমূলক। এত 

পুর্ধে ভাষাতব্বনন্বন্ধে এপ আলোচন! হয় নাই। প্ৰঙ্গপ্রাকৃতে" 
বঙ্গীয় ব্যাকরণের নিয়মপ্রণালীর অবভাঁরণ! কর। হইয়াছে । * 

* ১৩৯৪ সালের আশ্বিন মাসের “পুণো" এই "বঙ্গপ্রাকৃত” এথম 

প্রক1শিত হয়, সেই সময়ে ইহার সম্বন্ধে ম[ননীয় “ইিঘ়ান্ মিরব্* সম্পাদক 
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সর্বশেষে বৈদিক প্রবন্ধগুলির কথা বলি। এইগুলি যদিও 
খগ্ডাকারে লিখিত হইয়াছিল তথাপি একটা বুহগগ্রস্থের অঙ্গবপে 

কনিত হইয়াছিল। সে গ্রন্থের নাম পর্যাস্ত তিনি তাহার খাতায় 

লিখিয়৷ রাখিয়! গিয়াছেন-. 

«“আর্্যধরন্মের পরিণাম 1৮ 
“হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 

হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত ।5 

প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল তাহার লোকাস্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। 
তাহার মৃত্যুর বহু পূর্বে নানাধিক প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল এই 
সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে অথচ লোকের অগোচরে বনফুলের 
স্তা় আপনার সৌরভে আপনি প্রস্ষ,টিত হইয়া উঠিয়াছে। 

যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন পাঠকদিগ্রের গোঁচর।র্ধে তাহী উদ্ধত কর] 
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ইহার সুগন্ধ ব্রহুদূর পধ্যন্ত আমোদিত না করিয়। যাইবে না 

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি? 

যোড়ার্সাকে। কলিকাতা । 

২৫এ অগ্রহায়ণ ১৩১১ সাল। 

১৮২৬ শক। 

শ্ীঝতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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ঈশ্বরপ্রেম ও দুরদর্শিতা। * 
৮ শির্ীশাা 

আমর] যৌবনের প্রার্ন্ে পদনিঃক্ষেপ করিয়াছি, আমরা 

যেন এখন হইতে দূরদর্শী হই__ধেন ভবিষ্যতের প্রতি দুষ্ট 
বাখিয়া সকল কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হহ। শিশু সন্তানেরা 

বন্ঠমানের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, তবিষ্যতের প্রতি চক্ষু কদাপি 

উন্মালন করে না। তাহাপিগের বর্তমান ইচ্ছার শাস্তি হইলেই, 

সখা হয়? ক্ষুধায় ক্ষুধিত হইলেই ক্রন্দন করে এবং ক্ষুধার শাস্তি 

হহলেহ আমোদিত হয়। এই প্রকারে শিশুকাল গত হ্ইয়! 

বথন বালক কাল উপস্থিত হর, তখন আবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 

ভবিষ্যিৎ দৃষ্টির উদয় হইতে থাকে, তাহারা আগ্রহ পুর্বক বিদ্যা- 

লয়ের ক্রা্াকালকে উপেক্ষা করে, তাহারা শিক্ষকের তুষ্টি 

সাধনের নিমিত্তে অথবা দগুপ্রাপ্তুর ভয়ে বিগ্ভাভাসে মনো- 
নিবেশ করে। এইরূপে শিশুকাল ও বাল্যকালে ক্রীড়া ও 

আমোদেই অধিকাখশ সমম্ন গত হয়। সংসারের কুটিল পথ 

দেখিতে তাহারা তখন অক্ষম থাকে; তাহারা চিস্তারহিত 

** ১৭৮২ শকে যোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লিখিত। 
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*ইয়। অক্রেশেদ্নময় যাপন করে। তাহারা লা মৃত্যুতয়ে ভীত 
5র, না] ঈশ্বরপ্রেমে মন্ত হয়। তাহারা যেখানে থাকুক পুনঃ 

পনঃ মাহার ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং 
বয়পথস্থিতা ঈশ্বরপরায়ণা লাঁধবী মাতারাও সেই ধুলায় ধুনর 
গনক্ষ,ট মধুরবাক্য সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে শত শত 
টধন করতঃ ঈশ্বরোপাসনায় তাহাদিগের সেই কোমল ঈ্গনকে 
খে অল্পে রত করেন। কারণ ভিনি তাহার পুত্রের. যথাথ 

সলল প্রাথনা করেন। শিশুকালে হদয়ে যাহা একবার দৃঢ়রূপে 

প্রাবই হয়, তাহা বদ্ধমূল হহয়া যায়। এই প্রকারে আনন্দের 

নত ব্বাল্যাকাল পযান্ত গত হয় ;* আমাদেরও সেহ প্রকারে 

লাবস্থা গত হইয়াছে । এতদিন প্রায় আমর! ভবিষ্যতের 

পণুক চক্ষুকে একবারও উল্াপন করি লাই, কেখল বর্তমান 
এপ্লাই জাগ্রত ছিলাম, এখন আমাদিগের চক্ষু উত্তমরূপে প্রস্ফ 

টঠ হইয়াছে। এখন আমাদিগের ঘে কেবল বর্তমান ক্ষুধ্চর 

শ।।ভ্ত হইলেই হয় এমত নহে, এখন আমরা যে কত প্রকাৰ 

2ণধ্যৎ করনা কবি, ভাহাঁর ঠিক নাই। যীছারা পুভ্রকন্তা লাশ- 

পানা পরিবারের স্বামী বলিয়া গণ্য হয়েন, তাহার। পুত্রকন্তার 

+নবেধ বিবাহ প্রভৃতির নানা প্রকার জল্লনা করেন ও তাহী- 

[পগের ভরণ পোবণার্থে অতি ছুঃখেতেও ধন সঞ্চয় করেন ১ ধাহা- 

'পগর কেবল বিবাহবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার। পুনরায় 

পুএপভ্ার মুখ দশ:নর নিমিত্ত লালায়িত থাকেন এবং ধাহাদিগের 

7খ1হবিধ সম্পন্ন হয় নাই তাহাদিগের কলনাদকল আকাশ- 

নাগে উড্ডীন হইতে থাকে, তাহার! কত প্রকার যে আকাশঘ্বগ 

নিাণ কৰেন, কত প্রকার মগতৃষিৎকাক্স যে ভ্রমণ করেন ও কত 
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প্রকার ঘে ত্বর্ণজ্বালে বদ্ধ হন, তাহাব আর সীষঞ্ধ করা যায় লা। 

এই প্রকার শাংদারিক আশারূপ-যষ্টি অধপন্গন করিয়া, যৌবন?- 

বপ্তান্ পদার্পিত ব্যক্তিরা যদিও নানাপ্রকার ক্ষণিক ছঃখ অভিক্ম 

করে, বদিও তাহারা এই প্রকার আত্মগত মনোরথদ্বার।! মনকে 

উজ্জল রাধে বটে, কিন্তু ভাঁবয়। দেখিলেই প্রতীতি হইবেক, যে 

এই *নকাল মনোরগদ্বার]! কখনই চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা ফা 

না। যদি কখন কোন ব্যক্তি এক সাংসারিক বিযমের নিমিতে 

লালায়িত খাকে, তবে যতক্ষণ পর্যযস্ত তাহার সেই অভিপ্রায় সিছ' 

না হয়, ততক্ষণ তাহার মন কখনই তৃপ্তি লাভ করে না; তত$প 

অনেক কষ্ট করিয়! যদিও সে তাহার সেই অভিমত বস্ত প্রা 

হয়, তথাপি তাহ! এখন কেবল তাহাকে ক্ষণিক স্থ প্রদান কৰে 

এবং দে ব্যক্তি শীপ্রই তত্প্রতি বিরক্কি ভাব প্রকাশ কলে । 

তবে ইহা এখন আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বর 

স্কয়ং এ প্রকার প্রণালীতে নিষমবদ্ধ করিয়াছেন যে আমরা এন 

অনিতা সংসারে চিরস্থায়ী স্থখ অপ্রাপ্র হইয়1, সেই আনন্দক্কপ 

অমুতশ্বন্বপেরই প্রতি অটল ভাবে মন স্থাপন করিব,_ঘিনি 

আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতে ক্ষণ কালের নিমিত্তও বিধি 

হইবেন না এবং ঘে আনন্দ, উপভোগ দ্বারা কখনই পুরাতন বোধ 

হয় না ধরং উহা! লিতাই নব্য বেশ পারণ করে। 

সাংলারিক দূরদর্শী মাত্র হইলে, তত উপকার দর্শে ন। দত 

ঘআমাদিগের ঈশ্বরবিষয়ক দৃরদৃষ্টি দ্বারা হইবার সন্ভব। ঈশ্বব- 

বনয়ক ও ধশ্মবিষয়ক আলাপনই আমাদিগের ঘথাথ হিতসাদক । 

ঈশ্বরপরা'রণ যুবকের! ঈশ্বরানুরাগে মধ হইয়া ও ঈশ্বরের হীন 

প্রত্যক্ষ অন্গভব করিয়া, ভ্টাহাকে রূপস্বরূপ 'প্রিহেতে বলিয়া গণ্য 
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করেন এবং এই রস আস্বাদন করিয়া তাহার! সাংসারিক কুটিল 
পথ অনারাসেই অতিক্রম করেন। যদি পৃথিবীর্কোন সথার্থ 

বন্ধুর গ্রীতিলাভের নিমিত্ত অথবা লোকভগ্কে ভীত হইয়া কোন 

মন্দ ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিছে সমর্থ হই, তবে কেন আমরা, সে 

সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু, ধাহা হইতে কিঞ্চিম্মাত্রও গোপন রাখিবার উপায় 

নাই এবং যিনি পাপীদিগের পক্ষে প্মহ্যং বজ্ঞমুগ্ধর্তং” খলিয়। 
গণ্য হয়েন, তাহার নিমিভত সকল মন্দ ইচ্ছা! ও মন্দ কার্ধা পরি- 

ভাগ না করি--তাহার সহবাস সুখ লাভের নিমিত্ত আত্ম ন্লুথ 

বিসঞ্জন কেন ন! দিই । যদি আমন! সেই সকল কন্ম করিতে 

পরবৃত্ত হই, যাহ! তাহার ইচ্ছান্যায়িক, তাহ! হইলে তাহার 
প্রসন্নমুখ আমাদিগের প্রতি কেমন স্গিপ্ধরূপে প্রেরিত হইবে, 

কেমন তাহার সহিত আমাদের সহবান লাভ হইবে, যে সহ- 
বাসের মর্ম কোন পাপী কখনও বুঝিতে পারে না, এবং তাহ। 
হইলে তাহার সিংহাসনের নিকট অগ্রবন্তী হইয়া, আমর তাহঃর 

নিকটে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, এত নিকট যে আমাদের 

আত্মা পরমেশ্বরকে স্পর্শ করিবে । যাহার] সংসারেই বদ্ধ থাকে, 

তাহাদিগের সাংসারিক ভোগের যে লালস1, তাহা-কিছু কাল 

পরেই নির্বাণ হুইয়] যায় ; কিন্তু হে জগদীশ্বর ! তোমার অন্ুন্নাগ 

তাদৃশ নহে $ ইহা যত পুরাতন হইতে থাকে, আমরা! ঘত বৃদ্- 

বস্থাতে পদার্পণ করিতে থাকি, ইহা! ত'তই হিগুণ উজ্জল মুক্তি 

ধারণ করে । বে পাপগ্রস্থি সকল গত বসরে আমার হৃদয়কে 

তোম। হইতে বিষুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার অনেককে আমার 
আত্মা অতিক্রম করিয়া তোমার বিন্দুমাত্র শাস্তি বারি পান 

করিতে উন্মুখ রাখিয়াছে এবং এই শমুত বিন্দু দ্বার! তৃষ্তার শাস্ত 
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করিয়া পুনরায় রিপুদিগের সছিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইবে। 
এই প্রকারে স্ভামীদের মন এক এক বার সংগ্রামস্থলে আনুবিক 

প্রবৃত্তি নকল দমন করে এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া পুরস্কারের জন্য এক 

এক বার তোমার নিকটে শাস্তিসলিল যাজ্ঞা করে। যাহাব] 

ভাকু স্বভাব বশতঃ রিপুদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হুইয়া পলায়ন 
করে, »যাঙ্কারা তোমার কার্য করিতে লোকভয়ে ভীত হ্য়, 

'তাহার! তোমার সেই প্রসন্ন মৃত্তিকে “মহস্ভযং বস্তরমুদ্যতং* “ভয়াঁনাং" 

ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং” ন্ধপে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু যাহার! 

এরদ্ধবিৎ তাহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোজল মনে ধাবমান হয়েন। 

*তাহাদিগের দূরদৃষ্টি অনস্ত কাল পধ্যন্ত গমন করে। তাহাবা 
বর্তমান লুখেও সুখী হয়েন এবং তবিষ্/ৎ আশাতেও প্রফু্স 

থাকেন। পাপী যুবকদিগের এ প্রকার ভাবের সম্ভাবনা নাই-. 

তাহারা না সাংসারিক সুখে সুখী হইতে পারে, না ভবিষু.ৎ 

অ[শাবষ্তি অবলম্বন করিতে পাবে। তাহারা অনস্তকালেব 

পশম্যালোচনা মাত্র করিলেই ভয়ে কম্পিত হয়। তাহারা মনে 

করে যে এই সকল বিবন্ন ভাবিতে গিরা পাছে তাহাদিগের হল 

স:সার হইতে আকৃষ্ট হয়, পাছে অনস্তকালের প্রতি দৃষ্টি, ০ 
করিতে গিয়া, সাংসারিক অনেকানেক মলিন সুখ হুইতে তাহ 

" পিগকে ছিন্ন হইতে হয়। এই প্রকার তাহারা পশুর স্তাঁয় বর্ত- 

মান স্থথকেই সর্বস্ব মনে করিয়া, ভবিষ্যতের প্রতি চক্ষ্রুন্মীলন 
করে ন,সাংসারিক কোন বস্কর প্রতি লোভ সম্বরণ করিতে পাবে 

না এবং ইচ্ছার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে, তাহ? কখন অশ্তিক্রম 

করিতে পারে না। আমরা যৌবনের তরঙ্গ ঘাহাতে অতিক্রম 

করিতে পারি, তাহার জন্ক কি করিতেছি? হে পরমাজ্মন্! 



সহ হেমজ্যোতি । 

তোমার অধীনে আমাদের চিরকাল বাস ও সহায়ে আমাদের 

নির্ভর। ভূমি আমাদিগকে ধন জন যৌবন বৈব্। বুদ্ধি শক্তি 
সকলই প্রদান করিয্নাছ। কিন্ত « সকল প্রদান করিয়াই, ক্ষান্ত 

ইও নাই, তুমি আমাদিগকে সখী করিবে এই হেতু স্বয়ং আপ- 
নাকে দান করিস্মাছ এবং আমাদিগকে অমৃত নামের অধিকারী 
করিয়াছ। তোমার এই সকল মঙ্গলভাক পর্যালোচনা খকরিতে 

গিয়া আমাদের মন নিন্তব্ধ হইয়া মায় এবং আমাদের জিহবা 

বাকৃশূন্ত হয়। কোন্ বাক্তি ইহ! জানিয়া স্থখী থাকিতে পারে 

যে, ষে পর্য্যন্ত আমি ইহলোকে জীবিত রহিয়াছি সেই অবধি যে 

সকল আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিয়া লইতে পারি, ইহার পরে" 

আর কিছুই নাই। বিচারকর্তী। যাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ত। 

1দয়াছেন সে কি কখন কারাবামে তদবস্তায় থাকিয়া কক 

ভোগের সানগ্রী পাইলেই সুখী হইতে পারে? কখনই ন ! 

অতএব হে মঙ্গলময়! তুমি যেন আমাদিগের আশাষষ্টি হইয়! এই 

তমসাবৃত সংসার হইতে তোমার পথে অগ্রালর করাও যাহাতে 

আমরা সকলে মুভ্ুভয় অতিক্রম করিয়া নংসারাণো দথাসথথ 

ভ্রমণ করিতে পারি। 



মনুষ্যশরীরের কৌশল । * 
০ ৬ 

*আনন্দাদ্ধোবথবিমানি ভৃতানি জায়স্তেশ 
“আনন স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয়” 

আমাদিগের শরীর ও মনে যে প্রকার সম্বন্ধ নিবন্ধ আছে, 

তাহ সামান্ত আশ্চধ্যের বিষয় নহে । আমরা প্রত্যহই দেখি 

থে, যখন কোন বাহাবস্তর প্রতিন্বপ আমাদিগের চক্ষে গ্রতিবিশ্থিত 

হয়, তখন আমাদিগের মনও এ বস্তর ব্যাস পরিধি ও গভীরতা 

এবং আকুতি ও বর্ণ জানিতে সমর্থ হয়, আমরা দেখি যে যখন 

এক প্রকার স্পন্দিত বাস আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন 

মনেও শব্দজ্ঞান হয় ; অতএব এই প্রকার আমাদিগের চতুষ্পা্বন্ত 

ধস্ত সকল সহত্র সহম্্র প্রকারে যে পরিবর্তিত হইতেছে তাহ! 

আমরাজ্ঞাত হই। ইহা কোন্ তুচ্ছ বিষয়! এমন কি আমরা অন্যের 
মনের ভাব পর্যাস্তও সময়ে সযয়ে বলিতে পারি। আমর] দেখি 

বে, যখন মনের ইচ্ছ! হয় যে এই শরীর এস্বান হইতে অন্ত স্থানে 

গমন করিবে কিম্বা অন্ত কোন কর্শ সমাধা করিবে তৎক্ষণাৎ উহ! 

আজ্ঞাবহ হইয়! তদনুযায়িক করিয়া থাকে, আমাদিগের হস্ত পদ 

ও অন্ান্ত অঙ্গ সকলও নিজ নিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়? কিস্তযেকি 
সপ শসা 

* ১লা বৈশাখ ১৭৮১ শকে লিখিত । এক্ষণে ১৮২৪ শক বাঙ্গল! 

১৩*৯ মাল চলিতেছে । তাহা! হইলেই জানা গেল ঘে ৪৩ বৎসর পুর্বে ইহা 



৮ হেমজ্যোতি। 

নিয়মে এই সকুল ঘটন! হয় তাহা আমাদিগের জ্ঞানাতীত 7 ইহ 
অপেক্ষা বিশ্ষয়কর আর কিছুই নাই। আবার্ষদি কেবল 
আমাদিগের শরীরের বিবয় বিবেচন! কর! যায়, তাহা হইলেও 

পরমেশ্বরের যে ইহাতে আশ্চর্য্য কৌশল আছে, তাহার আর 

কিছু মাত্রই সন্দেহ থাকে না) ইহাতে অতিরিক্তও কিছু নাই ও 
অসম্পূর্ণ ও কিছু নাই। কর্মের নিমিত্তই কি, আর শোভারঞ্নিহ্বি ই 
বাকি প্রত্যেক প্রত্যেক অঙ্গই যথোপযুক্ত স্থানে সংলগ্ন আছে। 

আমাদিগের শরীর যে কেবল এক কশ্মের নিমিত্ত রহিয়াছে, 

তাহাও নহে, কিন্তু ইহা নান! প্রকার কারা করিয়ঃ থাকে । 

আমাদিগের ইন্দ্িয়গণের প্রত্যেকেতেই পরমেশ্বরের অলৌকিক 
ও আশ্চধ্য ক্ষমতা জ্ঞান ও করুণার স্পষ্টরূপে নিদশন পাওয়! 

যায়, তাহা অতাস্ত সামান্তরূপে বলাও অল্প ব্যাপার নহে । অতএব 

ও বিষয় এস্কলে কিছুই উল্লেখ করা গেল না । 
আমাদের শরীর ও মনের যেরপ প্রকৃতি, তাহাতে আমাদেরু 

চলতশকি আবশ্যক করে তাহ! নিশ্চয়ই বলিতে হইবেক । কিন্থু 

এই একের সিদ্ধির নিমিত্ত কতপ্রকার ক্ষুত্ত্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রিত 

হইয়াছে, কত অস্থি শিরামাংস পেশী সকল তাহারই জন্য নিযুক্ত 
হইয়্াছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য যন্ত্র নিত্য চালনান্বারা শীত্র ন্ট 

হইবার সম্ভাবনা, সেই নিমিত্তে আমাদিগের অশেষ প্রকার অঙ্গ 
প্রস্তুত আছে ;-_কেহ আমাদিগের গলায় আহারীয় দ্রব্য সকল 

ধারণ করিতেছে, কেহ উহাকে চুর্ণ করিতেছে, কেহ উহ্বাকে জীর্ণ 
করিতেছে, কেহ বা আবার এ পুষ্টিকর সত্বকে দেহের মধ্যে 

চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করিতেছে এবং শরীরের চালনাদাক্»/ যে কোন 
ংশের যাহা কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা! & সত্ব দ্বার পরিপুণ 



মনুষ্যশরীরের কৌশল । ৯ 

করিতেছে । 

এই সকল*্জঅঙ্গ প্রতোকেই এমত প্রকার উপযুদ্ক গ্কানে 

আছে, যে, যেষে কম্মের নিমিত্ত পরমেশর ইহাদিগকে স্ষ্টি কবিয়া- 

ছেন, সে সকল করিতে ইহারা বিলক্ষণরূপে সক্ষম। অভ.এব 

এমত প্রকার কৌশল ধখন আমরা প্রতি অঙ্গেতেই দশন কবি- 

তেছিঞ তখন কি আমরা বলিতে পারি, বে, এমত ভাশ্ধা কোশল 

ভাপনা হইতেই স্ষ্টি হইয়াছে ?- যেমন কোন কোন বিদ্বানেরা 

কভিয়া থাকেন। আমরা! খন একটা ঘড়ি পা এপটা অস্রাণিক। 

কিম্বা একটা বাম্পীগ জাহাজ দেখিলে মনে করি, বে ইহা কখন 

' আপনা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তখন আমরা কি সাহসে হা 

বলিব, যে, মন্তুষ্বারূপ' মহাধস্থ আপন! হইতেই উৎপল হইয়াছে | 

তএব এই প্রকার তিনি সকল ভূতেরই স্ৃষ্টিকপ্তা । 



তৈল ব্যবহীর। & 

তল চর্বি ওঘ্বত এই চিন পদার্থ এক, পর্যায়ে গ্রহণ কৰা 

যাইঠে পারে । অদাৎ তৈলের যে তিনটি ধু পরে উত্লেধী করা 

যাইতেছে তাহ] সামান্ত 5: তিন পদার্থেই সমভাবে আছে "বলিয়া 
& তিন পদার্থকেই এক পর্যায়ে ধরা যাইতেছে । যেমন এক 

ভাপবার্ণা গুরু বাক্তিতে ভক্কি, সমানে প্রেম, কনিষ্টে স্সেহ ১ 

'আনার'ভেদে নামভেদ মাত্র । এক তৈল শব প্রয়োগেই অপর 

ই পদাথকে বুঝিরা লইতে হইবে। তিল বা সর্ষা প্রড্তির 

িতর হইতে আগিলে তেল হয়, ধের ভিতর হইতে আমিলে 

ঘত এবং মাংসের ভিতর হইতে আসিলে চর্বির হয়, এই মাত্র 
গ্রভেদ। আমার বক্তব্য বিষয়ে ধন্মগত ভেদ নাই, রাষায়নি 
ভেদ থাকিতে পারে। সে তিনটা ধন কি ? একটি ধনম্ম যে 

আলো করে, দ্বিতীয় পিচ্ছিল করে, তৃত্তীয় বিনাশের মুখ হইতে 

রক্ষ। করে (অথাৎ ইংরাজজীতে যাহাকে বলে 0158৫7৮€ কবে )। 

প্রথমতঃ, অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে কাধ্য নির্বাহে যেরূপ অস্থুবিধা 

ঘটে, তাহ মকলেই জানেন । আলোকময় হইলে জগতের ক- 

প্রকার সুবিধা তাহা লিখিয়া শেধ করিবার নছে। আলোক 
থেরপ্ন সুবপ্রদ ও কাধোর স্রশৃঙ্খল। সম্পাদক, তাহা সামান্ত উপ-, 
করের বিদ্বুর নহে । তেলের সাহায্যে বে আলো জলে তাহা 

১৭৮৫ শ'ক লিখিত। 
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আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 

দ্বিতীম্বতঃ, ুপচ্ছিলকর কোন বস্ততে মচে ধরে না। যখন 

নষ্ট হইতে থাকে তখন সে বস্ত বাস্তবিক মরচে অথাৎ মরিতেছে। 

“মচে' এবং মরচে এ হয়ের কেবল ঘতি (80৫91৮) গত ভেদ। 

“ম”র উপরে 4০০96 পড়িলে মরচে অর্থাৎ মরিতেছে বুঝায়, নতুবা 

কলম্ক*্অর্খে গ্রহণ করে। তৈল সংযোগ করিলে, মর্চে ভাগ 

অপন্যত করিয়া পিচ্ছিল করিয়া! দেয়। এই ভন্, লৌহের যত 

কল ককব্জা 'এবং গাড়ির চাকা প্রভৃতিতে তৈলের বাবহার। 

তভীন্সতঃ, প্রবাকে রক্ষিত করা। এই ধন্মবশতঃ মাছ তেলে 

" ভাজিয়। রাখে । কোন মৃও,ভস্থ তৈলে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে 
দীঘ কাল অবিকৃত থাকে । ফলমূলাদি তৈলে ভিজাইয়া আচার 

কারয়া খায়। 

এখন শকীরে তৈল প্রয়োগ কিরূপ উপকারী দেখা যাক। 

বাণ্যাবধি প্রাটানকাল পর্যস্ত শরারের যে তিনটি অবস্থা ঘটে, 

হাহার স্তুল বিবরণ না জানিলে, প্রশ্নোগের উপকারিত। সুন্দর 

বাধগণ্য হহবে না। অতএব শারারিক সেই তিনটি অবস্থা ও 

£তলের সদসপ্ভাবে ষেরূপ শ্রভাশ্ছভ পংঘটিভ হয়, তাহা] লিথা বাহ- 

র.2্ছ | 

নবপ্রস্থত সন্তান যে শরীর লইয়া ভূমিষ্ট হয়, তাহাতে বাহির 
হইতে কে রক্ত মাংস প্রতি লেপন করিয়া বদ্ধিভ করে না, 

£কন্ধ তাহা খাগ্য জরবোর উপফোগে দিন দিন বুদ্ধি পাইতে থাকে । 

শরারের প্রতিক্ষযে জন্ম, প্রতক্ষণে মরণ। বাল্যাবস্থায় জন্ম 
মরণের জমাথরচের ঘপ্যে থরচ অপেক্ষা জমা বেশা দেখা যায়| 

হহাছে অবখারৎ হয়, যে, বালাাবস্থার গাকবন্ধের (অথাত থানির) 
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বল থাকায়, ভুক্ত অন্ন হইতে তৈলাংশ সার উদ্ধত হইয়া, শরীরে 
খরচ অপেক্ষা জমা বৃদ্ধি হইতে থাকে। কোন নিজ্জীব বস্ততে 

ঘানির গ্তায় পাকবন্থ ন| থাকায়, স্বতই তাহার ক্ষতি পুরণের 

্পান্ব থাকে না। দেখা যায়, থড়ম পায়ে দিলে এক বৎসরে 

উহার কিয়দংশ ক্ষয় হইয়াছে, ভাহার আর পুরণ হয় না। কিস্থ 

হদপেক্ষা শিশুর কোমল শরীরের নানাবধপ ব্যবহারে ম্কুয় হয় 

নাহ এমন নহে । ঘানি যন্কের বলে, সে ক্ষতি পুরণ হইয়াও 

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির দিকে গিয়াছে । ইহাতে সপ্রমাণ হহল্ 

নাল্যাবস্থায় খরচ অপেক্ষা জমা বেশা। 

এখন তৈলের যে তিন ধন্ম প্রথমে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা * 

বালকের শরীরে কিরূপে কাধ্য করে আলোচনা কর! যাক । 

টৈলের প্রথম ধন্ম, মালো করা । বালকের শরীর দেখিখা- 

মাত্র বোধ হয় যে তৈপের গ্রাথম ধন্ম'যে আলোর স্ফত্তি' তাহ 

যেন বালক শরীরে চক্চক্ ক'রতেছে-চক্ষ জ্বোতিসম্মান্ শরারে 
একটু টোপ খায় নাই ; তৈলপুর্ণ প্রাণীপ যেমন দপ্দপ করিয়। 

জ্বলে, তেমনি লাবণ্য জেশতিতে যেন আলোকমন্ হইয়া রহি- 

য়াছে। 

দ্বিতীয় ধন্ম, পিচ্ছিল করা । যেমন কোন পিচ্ছিল স্থানে পো 

পড়িলে, পা স্থির থাকে না, সেইরূপ ছেলেরা সব্বদাই অস্থির : 

শিশুরা যে সময় চলিতে পারে না তখনও তাহাদের সর্বদা! অঙ্গ- 

চাল্ন হয়--তাহা তৈলের পিচ্ছিলত। ধন্মের দরুন । 

তৃতীষ ধন্ম, নাশের মুখ হইতে রক্ষা করা । বাল্যবস্থায় * 

স্বভাবত বৃদ্ধির দিকে যত টান থাকে, ক্ষয়ের দিকে তত নছে। 

ঘৌখনাবস্থায় শরীরের ভাব কিন্ধূুপ থাকে দেখা যাক ৪ 
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এ অবস্থায় কিছু কাল জমাখরচ সমান চলে। যেমন জোয়ার 

ভাটার মধ্যে গম্থমার অবস্থা । এ সময় ঘানির বল সমভাবে 

থাকায়, ক্ষয় বৃদ্ধি সমভাবেই থাকে । 
এখন পুর্বসঞ্চিত তৈল যাহা কীড়ায় ছিল, তাহ যদি অন্তাঁয় 

রূপে অপচয় না করা যায়--বকচরের তৈল কিছু অপচয় হয় হউক 
যদি জলকরৈর তৈল অপচয় না করে-__-তবে যৌবনের শেষ সীমা 
পর্য্যস্ত তৈলের তিন ধর্মই তাহাদের প্রবল থাকিতে পারে । আর 

যদি আমোদের লোভে জলকরের তৈল পযর্ন্ত অপ্চয় করিয়! 

ফেলে তবে অকালে প্রদীপ নিব্বাণ হয়। সাবধান যেন তৈল 

বুথ! ব্য়িত ন। হয়। ও 

যৌবনের প্রারস্তে ষখন তৈলের পিচ্ছিলতা ধর্মে যুবারা ইত- 

স্ততঃ উন্মত্তের ন্তায় বেড়াইতে থাকে তথন লোকে বাঙ্গ করিয়া 

বলে “ই ! ইহার বড় ঘে তেল হয়েছে।” আবার কোন কাধ্য 

আ্বাটক পড়িলে তৈলের পিচ্ছিলত৷ ধর্ম জ্ঞাত হুইরা অনেক চতুর 

বাক্তি কাধ্য উদ্ধারের জন্য পাদদেশে অথবা শিরোদেশে তৈল- 

দানের ব্যবস্থা করেন। 
এখন বৃদ্ধাবস্থা আসিল ; ঘানির আর তেমন বল নাই-ভূক্ত 

বস্তর তৈলাংশ পৃথক করিতে পারে না। এই জন্য তৈল ও খইল 

একত্র নির্গত হইয়! যায়। অজীর্ণ দোষ সব্ধদাই শুনিতে পাওয়া! 

যায়। পূর্বাত্যাস বশত আহারের পরিমাণের বিচার থাকে না। 

কি পরিম্বাণ থন্দ ঘানি বহন করিতে পারে, তাহার বিচার না 

থাকায়, অর্ধদাই 'ঘানির গীড়। উপস্থিত হয় ॥। যদি পুর্ব সঞ্চিত 
তৈল অন্যায় রূপ অপচিত না হইয়! থাকে তবে এসময় কিছু কাল 

প্রদীপ জবলিতে পারে । তৈলক্ষয়ে এ সময় কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, 
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তাহা ভাবিলে শোকের উদ্দীপন হয়। এখন আর সেরূপ 

দ্্যোতি নাই, আলোক মিট্মিট করিতেছে, প্লরীরের লাবণ্য 
গিয়া এখন ক্রমেই পবন” ভাব উপস্থিত হইতেছে ; চক্ষু অন্ধকার 
হইয়! আসিতেছে, ইন্দ্রিয় ম্কর্তিরহিত। 

দ্বিতীয়, পিচ্ছিলতার অভাবে বালিশের যতন এক শ্বানেই 

পড়িয়া আছে,--উদ্ভমবিহীন। : ৯ ৬ 

তৃতীয়, ক্রমেই নাশের মুখে গিয়া পড়িতেছে ; রক্ষার ভাব 
সন্ধুচিত হইয়া আসিতেছে । 

বঙ্গদেশে এত তৈলের ব্যবহার কেন, সে বিষয় একটু অন্ু- 

সন্ধান কর উচিত। | * 
বঙ্গদেশের লোক বড় ঝোলপ্রিয় ;--যেমন ঝোল ছধ, ঘোলের 

বোল, মাঝের ঝোল ইত্যাদি। এই জন্ত ইহাদের শরীর বড় 

ঝোলা । যাহা কিছু ঝুলিবার- তাহা! অল্পবয়সেই ঝুলিয়া যায়। 

শরীরের বাধনী ঢিল! হইয়া পড়ে । বাঙ্গালীর খাস্ঘ দ্রব্য হইতে 

ঘানি যন্ত্র ারা যে পরিমাণ তৈল সংগৃহীত হয়, তাহাতে পর্যাপ্ত 

রূপে জীবনের তৈল সংগ্রহ হয় না। এই জন্ত বাহির হইতে 

তৈলমদ্দনের প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। এই হেতু বঙ্গ- 

দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রায় সমস্ত রোগেই ভিন্ন ভিন্ন পাকট্টতল 
বাবহারের বিধি আছে। বোধ হয় তৈল মর্দনে, দ্বিবিধ হিত 

সাধন। প্রথমতঃ, আমাদের বহ্গদেশে সেঁতসেতে গ্রীন্ম এজন 
এখানে বহু প্রকার কীট উৎপন্ন হইয়া, নানারূগে শরীরের অনিষ্ট 

সাধন করে। অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে দেখা যায়, আমাদের 

লোমকুপ সাক্ষাৎ কুপস্থরূপ। 'অৃষ্টগোচর কীটাধু সকল সেই 

কৃপদ্ধারা! শরীরের ভিতর খ্রবেশ করিয়। বছ প্রকার রোগের 
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উৎপাদন করে। সংসারে দুষ্ট পদার্থ অপেক্ষা অদৃষ্টের ভাগই 
অধিক। যখন্, কোন কার্যের কারণের অনুসন্ধান হয়, তথন 
কারণটা দৃষ্টি গোচরে থাকিলে, ভবিষ্যতের নিমিত্ত সাবধান হঈ, 

কিন্ত সে কাঁরণ যদি অদৃষ্ঠ ভাগে থাকে তবে আদৃষ্টের উপর বরাত 
দিয়া প্রতিকার চেষ্টায় বিমুখ হই। লোকে অদৃষ্টকে কপাল 
বলিয়া *থাক্ষে, কিন্তু কপালে যে কিছু লেখা থাকে, এমন বোধ 

হয় না। দৃষ্টিগোচরে কারণ পাইলেই লোকের তৃপ্তি, নচেৎ 
অদৃষ্টের উপর বরাত। অতএব আদৃষ্ট কীটাণু শরীরের ভিতর 
লোমকুপ দ্বারা প্রবেশ করিতে না পারে এই উদ্দোস্তে বঙ্গদেশে 
তৈল মর্দন দ্বার লোমকুপ রুদ্ধু করিয়া রাখা প্রচলিত । দ্বিতীয়, 
বঙ্গদেশ গ্রীন্মপ্রধান ; যদি বাহিরের তাপ শরীরে প্রবেশ করিতে 
পার, তবে অত্যন্ত তাপ বৃদ্ধি হুইয়া শরীরের পীড়া জন্মিতে পারে 
এবং শরীরের ভিতর হইতে তাপ বহির্গত হইয়া, স্বভাবিক তাপের 

লাঘব করিতে পারে। এই উভয় দোব নিবারণের নিমিত্ত তৈল- 

মদন, ৈলের আবরণ আমাদের দেশে এত প্রচলিত্ত। 
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সো প্পীপ্া শট ৫০2 ক 

আর্ধ্য হিন্দুর অতি আদিম কালে যে চলিত ভাষায় কথা- 
বার্তী করিতেন, তাহাই বৈদিক ভাষা । তাহাদের সহজঙ্ভাষায় 

তাহার! যে সকল কবিতা প্রস্তুত করিতেন, তাহাকেই 'খক বলি- 

তেন। থক কিন! ছন্দ, কবিতা । যতদ্দিন উচ্চভাবের কবিত৷ 

বা গাথা প্রস্তত হয় নাই ততদিন ভাষ! ম্বোতে চলিয়া যাঁইতেছিল, ণ 

কেহ তাহার প্রতি বড় একটা মনোযোগ দেয় নাই, যেই ভাবুক 

খধি প্রস্তত দেবভাঁবসম্পন্ন এবং কল্পনাময় কবিত্বরসান্বিত খক- 

সকল লোকের হৃদয়াকর্ষণ করিল অমনি সেই ভাষা ও তাহার 
গঠনপ্রণালীর প্রতি ক্রমশঃ লোকের দৃষ্টি যাইতে লাগিল। 
ক্রমে যত সেইক্মপ ভাবা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি তাহার 

মধ্য হইতে ভাষার একটা নিয়ম প্রকাশ পাইতে লাগিল । আবার 

যতই নেই সকল নিয়ম ধর! পড়িতে লাগিল, ততই সেই ভাবার 

একদিক থেকে যেমন উন্নতিও হইতে লাগিল, তেমন্তি আর এক 

দিক থেকে তাহার অষ্টাঙ্গ নিরম ন্ত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া নিঃশ্বাস গ্রশ্বা- - 
সের উপায় হইতে বঞ্চিত হুইয়। মৃতপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। 
অবশেষে বাস্তবিকই মৃত হইল ৷ মনুষ্য যেমন মৃত হইয়া, আত্মজ 

সন্তান সম্ততি দ্বার। জাবিত থাকে, বৈদিক ভাষাও সেইরূপ মৃত 

% এই প্রবন্ধ রচনার তারিখ জানিতে পার যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহ 

“বঙ্গ প্রাকৃত” সমসাময়িক রচনা । 
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ভাষার পরিণত হইয়া নান! উপভাষারূপ সম্তান সন্ততি ছার! জীবিত 

রহিয়াছে । বৃদ্ধ বসে যেমন অস্থি সকল পুষ্ট এবং *গ্রন্থি সকল 
আড়ষ্ট হয়, শরাঁর চলিতে বলিতে অক্ষম হয়, ভাষা সেইরূপ যখন 

আমর দশায় উপস্থিত হয়, তখন অতিমাত্রান্ব ব্যাকরণের নিয়মে 

বদ্ধ হয় এবং মনের ভাব, যাহা সহজে মতেজে উদয় হয়, তাহ! 

সেই ভাষার দ্বারা তখন বাহিরে তেমন ব্যক্ত করিতে পারা যার 

না। তখন সে আপনার সম্তান সম্ততিগণের উপর কার্ধাভার 

অর্পণ করিয়া সহজেই মৃত হয়। 

বৈদিক ভাষা! খন বাহুলা নিয়মে বদ্ধ হইয়া সংস্কৃত হইতে 
“হইতে ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হুইল, সেই সময়ে যে 

সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! সর্বদাই সামগ্নিক শাস্্ম আলোচনা করি- 
তেন, তীাহারাই সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাইতে পারিলেন 1 

ক্রমে পুরাণ বৈদিক ভাষায় রচিত বিষয়সমূহের অর্থবোধ মর্ম এবং 

প্রবাদ সকল লোকের স্তি হইতে দূর হইবার উপক্রম হইতে 

লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সেই সকল জীবিত রাখিবার জন্য 

'াকুল হইলেন,_-উপায় অন্বেষণ করিত্তে লাগিলেন। ভ্বদয়ের 

সহিত কোন কম্ম সম্পন্ন কারতে ইচ্ছুক হহলে, তাহ! কখন 

সম্পন্ন থাকে না । সকল অভাব মোচন করিতে সক্ষম এদন্ 

সব প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণের! উদয় হইলেন। সংস্কৃত ভাষা যাহাতে 

সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়, ব্রাঙ্মণেরা সেই উদ্দেশে সুত্র চন! 
করিয়া, সেই সকল মাল! গািস্বা দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 
গ্কেসকল নিক্বমাবলী বাহির হইল, তাহার অত্যন্ত বাহুলা চইর] 

পড়িল, তাহা পগ্ডিতদিগেরই আয়ত্বে আসিল। বাহার অন্য 

ব্যব্সায়াবলম্বী তাহাদিগের সাধারণ আয়তে আসিতে পারিল 
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না। তাহাদিগের হস্তে সেই একই বৈদিক ভা! প্রাকৃত ভাষায় 
পরিণত হইলী। ।সংস্কত ও প্রাক্কত যে প্রথমেই এককালে ভিন্ন 

হইয়াছিল তাহা নয়; ক্রমে যতদিন যাইতে লাগির্ল উহা! এক পথে 
ঘাঁইতে লাগিল ইহ! একপথে যাইতে লাগিল, যে পধ্যস্ত না এ 

প্রাকৃত ভাষা নিজে আবার বহুদূরব্যাপী এবং প্রণালী ও নিম্বম- 
বদ্ধ হইয়! অন্ান্ত ভাষার জনক হইয়া ঈাঁড়াইল। 

একই ভাঁষ! আবার পণ্ডিতদিগের নিকট একরূপ হয়, মধ্য- 

মবিতদিগের নিকট একরূপ হয়, আবার'ছোট লোঁকদিগের নিকট 

একরূপ হয়। নগরে এক প্রকার থাকে, আবার দূর দূরস্থ পল্ি- 

গ্রামে বূপর্পাস্তর প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত ভাষার দুরূহ প্রণালী 

এবং নিম্বম সকল প্রাকৃত ভাষাতে লব্বপ্রবেশ হইতে পারিল ন।। 

ইতর লোকের মধ্যে ভাষা যাহাতে সহজ হয়, এইরূপ ভাবে 

দাড়াইল। যেমন সংস্কৃত্ে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন আছে, 
প্রাকতে একবচন বহুবচন মাত্র রহিল, সংস্কৃতে বিভক্তি আছে, 

প্রাক্কতে ছটা একটা বিভক্তি রহিল। অপর বিভক্তি সকল 

কথার যোগে ব্যক্ত হইতে লাগিল। আর সংস্কৃতে যে সকল 

কঠোর উচ্চার্ধ্য শব্দ, তাহ] অনভ্যন্ত ইতর লোকদ্দিগের মুখে 

কোমলতার পরিণত হইল। অর্থাৎ অশিক্ষিত ছোট লোকদিগের 

মধ্যে সংস্কৃত ভাঁষা যেরূপে থাকিতে পারে তাহাই প্রারুত ভাষা । 
আর্যেরা এদেম্বের জ্রেতা হইয়া! আসিয়াছিলেন, তাহার? 

এখানে আলিয়া আপনার গৌরবে দীাড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপ- 
নাদের নিজের ভাষার উপরেও গৌরব অনুভূত হইল। স্ুতরা* 
বিজিতদ্িগের অথবা অন্য কোন জাতির ভাষা এমন কি শব 
পর্যন্ত তাহাতে মিশ্রিত করেন নাই | আপনাদের ভাষার মধ্যে 
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অপর ভাষার কোন শব্দ তাহাদের কর্ণে অতি কটু লাগিত। 
কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় অতটা কড়াকড়ি রহিল নাঁ। যে হে 
আর্ধ্যজাতি ঘত' হিন্নুস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তত 

নানা জাতির সঙ্গে তাহাদের মিশ্রণও হইল। এই সঙ্গে তাহাদের 
অনেক শব্দ প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ না করিয়! যাইতে পারিল ন1। 

কিন্তু তাহুতে কটু শুনিতে লাঁগিত না কারণ সংস্কৃত যেমন 

শিক্ষিতদিগের ভাষা, উহাতে যেমন কিছুই অপর সহা হয় না, 

প্রাকৃত সেইরূপ অশিক্ষিতদিগের ভাষা ইহাতে প্যা সওয়াইবে 
তাই সয়।” কিন্তু প্রাকৃত, কালে যখন আবার একদল শিক্ষি- 

» তের ভাষা হইল, উহাতে যখন ধর্মপুস্তক প্রভৃতি পুস্তক সকল 

রচনা হইতে লাগিল, উহার যখন ব্যাকরণ তৈয়ারী হইয়া গেল 
তখন আবার উহাতে অন্ত সামগ্রী প্রবেশ করান কঠিন হইয়। 
উঠিল। 

স্কৃত প্রাক্কতের ভাব আমরা বাঙ্গলা ভাষার উপমায় বেশ 
টের পাইতেছি। আমাদের বাঙ্গল! ভাষার গঠন এখনো দাড়া 
নাই, এখনো শ্রোতের দুখে আছে, এখনো ইহার ব্যাকরণ কিছুই 
তৈয়ারী হয় নাই। মিথিলা দেশের হিন্দি এদেশে আসিয়া 

বাঙ্গলা আকারে পরিণত হয়। মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিদিগের 

দ্বারা প্রথম বাঙ্গল। এক রকম দাড় করান হয়। তারপরে ধর্- 

সংস্কারক চৈঠন্যের পরে ভাহার ধন্মপ্রচারের জন্ত বাঙ্গল! ভাষার 

আদর হয়। তাহার পরে কৃষ্ণচন্ত্র রায়ের ময়, উহার অনেকট। 

টন্নতি হয় । কিন্তুণ্বাঙ্গলা ভাষাকে বর্তমান ভাবে দাড় করান 

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ধরিতে হইবে। ধর্মের, 

আলোচন! ভাষাতে আন্দোলিত না! হইলে, সে ভাষার মর্যযাদ। 
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হয় না। আর ধর্শের আন্দোলনের সমক্স চুষত প্রতিভাসম্পন্ন 

লোক উদয় হয়, এমন অন্ত কোন সময় হয় না। ধর্শদ্বারা নাকি 

লোকের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যস্ত টান পড়ে) সেই জন্য ধর্মের 

অভাব পূরণ করিবার জন্য মহা হুলুস্থুল পড়িয়া! যায়, সুতরাং সেই 
সময়ের উপযোগী মন্ুষ্যেরা আসিয়াও জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমে 

যে মহা! অভাব সকল মনে হয়, ক্রমে ক্রমে দেখি, ঘরে সেসব 

অভাব মোচন হইতে চলিয়াছে। 

বাঙলা ভাষা যে রকম দেখিতেছি, ইহার যেক্ধপ উন্নতি হইয়া 

দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার লিখিত ভাব ও কথিত ভাষার 

অনেকট। প্রতেদ হইয়! দাড়াইয়াছে। আবার শিক্ষিত নাগরিক- 

দিগের এবং অশিক্ষিত পল্লিগ্রামের লোকদিগের ভাষার আবে 

প্রভেদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে । ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চ- 

লের কথা আমাদের বুঝিতে অনেক কষ্ট হয়। কোন কোন 

কথা আমর! বুঝিতে পারিই না। তাহাদের ভাষার ও সাময়িক 

পত্রাদির ভাবায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। মুসলমান দাড়িমাঝি- 

দের যে অল্প সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক বটভলায় প্রকাশ আছে, তাহা 

পড়িলেই ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পার্র। যায়। তাহাদের কথিত 

ভাষা আবার উহা! অপেক্ষাও কঠিন। খাবার এই একই বাঙ্গলা 

ভাষা আসাম ও উভিষ্যা অঞ্চলে এতটা! বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে, 
যে, এই জন্ত বাঙ্গলী ভাষার পরিবর্তে আসামী "ও উড়িঘ্া 

ভাষার প্রবর্তন করা হইয়াছে । ইহ! মধ্যবাঙ্গলার সহিত 
আসাম ও উড়ঘ্যার, সঙ্দয়তার কতকটা" অন্তরান্ন হইয়$, 

দড়াইয়াছে। এখনও ধাহা সাদৃশ্য আছে এ এ ভাষার পুস্তক 

সকল বাহির হইতে লাগিলে উহার স্বতন্ত্র ভাষাতে পরিণত 
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হইয়া! যাইবে । সামগ্দিক পত্রাদিতে যেরূপ সচরাচর লিখিত 

হয় তাহা যদি সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদর্শ মন্টে কর তাহা 

হইলে এখন আমর! যেরূপে কথা কহি তাহা হইবে ভদ্রপ্রারুত । 

নীচপ্রাকৃতও অনেক প্রকার আছে! আমরা যেমন করিয়া 

কথ। বলি, সেই রকম করিয়া যদি লিখি, তাহা হইলে আর সহস্ত্ 

- বৎসর পর কোন পণ্ডিত যদি এই ছুই ভাষা! (কথিত ও লিখিত্ত 
ভাবা ১ মিলাইয়৷ দেখেন, তাহ হইলে তাহার মহা ভ্রম হইবে। 

তিনি মনে করিবেন মৈথিলী-হিন্দি ভাষা হইতে এই ছুইট। স্বতন্ত্র 
ভাষ। বাহির হইয়াছে । সংস্কৃত বঙ্গভাষার অপত্রংশ যে প্রারুত 

বঙক্ষভাষা তাহা তর্ক দ্বারা বুঝাইয় উঠা কঠিন হইবে। যেমন 

আমর] দেখিতে পাই যে, ঘুরোপীয় পণ্ডিতগণ সাবাস্ত করিয়াছেন 

যে সংস্কতের অপত্রংশ প্রাকৃত নয়, কিন্তু উভয়ই স্বতন্ত্র ভাষা । 
বেদের সংহিতার পর ব্রাহ্মণ, ব্রাঙ্গণের পর উপনিষদ, উপ- 

নিষদের পর ইহাদ্দিগকে আয়ত্তে আনিবার জন্ত স্থত্র সকলের 

টি ॥ তাহার পরে গৃহ্স্থত্র বা ম্মার্তসৃত্র, তারপরে মনুম্মৃতি, 

পরে রামায়ণ মহাভারত, তাহার পর পাণিনি ব্যাকরণ। রামায়ণ 

মহাভারত পাঠে বেশ বোধ হ্য় পাণিনি ব্যাকরণের নিয়ষানুসারে 

উহাদের শ্লোকের সকল ক্রিয়া! সন্ধি প্রভৃতি প্রধুক্ত হয় নাই। 

মনে কর মহাভারতে এক জায়গায় আছে, 

পিতেব পুর্রস্ত সখেব সধ্যুঃ | 

প্রিয়ঃ প্রিয়ারাহ্সি দেব সোঢুং ॥ 

». এখানে “প্রিয়া” শবের ষঠীতে 'প্রিয়ায়12, হয়। প্প্রিরায়াঃ”র 

বিসর্গন্ত আকারের পরে “অহৃসির” অকার থাকাতে বিসর্গের 

লোপ হওয়া উচিত, কবি তাহা করেন নাই। সংস্বৃত তখন 



২২ হেমজ্যোতি। 

চলিত ভাখা থাকাতে ব্যাকরণের তাবৎ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিতেন লাশ এইরূপ রামায়ণে “করোমি” স্থানে অনেক ' 

সময়ে “কুশ্মি”* দেখিতে পাইবে । পরবর্তী বৈয়াকরণেরা 
সকল স্থলে ভাষার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া এ 

সকলকে আর্ধপ্রয়োগ বলিয়া বলিয়াছেন। আবার দেখা 

যায়, সংস্ক ত সাধু তাবার মধ্যে অপভ্রংশ-প্রাকৃত শব্ও সংস্কত- 

রূপে চলিত হইয়া গিয়াছে। যেমন বেদের একটা অভিধান 
আছে তাহাকে ণনিঘণ্ট,১ বলে, কিন্তু “নিঘণ্ট, শব্দ প্রাকৃত ) 
“নিগ্রন্থ” শব্দের অপত্রংশ নিঘণ্ট, হইয়াছে। নিগ্রস্থ শবের অর্থ 
শিঃশেষেতে গীঁথিয়! ফেল অর্থাৎ এক এক অথের যত শব্ধ 

তাহাদের এক এক শ্রেণীতে বাধিয়! 'ফেলা। মহাভারতে দেখ 

কৃষ্ণের নামবাচক 'গোবিন্দ+ শব্দ চলিত হইয়! গিয়াছে । কিন্ত 

ইহা! “গোপেন্দ্র শবের প্রাকৃত অপভ্রংশ বই আর কিছুই নয়। 

বিশুদ্ধ সংস্কৃত, পাণিনির পরবর্তী! কালের গ্রস্থকারদিগের রচনায় 

দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন কালিদাসের সংস্কৃত। যদিও কালি- 
দাসের গ্রন্থেও ব্যাকরণদোষ দুই একটা না পাওয়। যায় যে, তাহ। 

নয় | 

সংস্কত ও প্রাক্কতের মধ্যে যে যে সম্বন্ধের কথার উল্লেখ 
করিলাম, এ সকলেরই উদাহরণ বাঙ্জলাঁতে ঢের ঢের পাওয়। যায়। 

ইহা দ্বারা আমাদের এই শিক্ষা! হইতেছে যে, আমরা ব্সভাষাকে 

আষ্টেপৃঠ্ঠে বন্ধ না করিয়া ফেলি, কিন্তু ভাষার স্বাধীনতার দ্বার 

যেন মুক্ত রাখি, তাহা! হইলে যদিও ইহার নিয়ম বন্ধ হইতে দেরী, 
লাগিবে কিন্ত ভাষার অঙ্ক প্রত্াঙ্গ পুষ্ট ও সারবান হইয়া পণ্ডিত 

মুর্খ উভয়েরই অনুকূল হইবে । 
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সেই পুরাকালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সমকালীন ভিন্ন ভাষারূপে 
প্রচলিত থাকিশ্রার আর এক কারণ এই ছিল যে, পণ্ডিতদিগের 

মূর্খের সহিত বড় ঘনিষ্টত ছিল না, আর দুর দূর দেশে যাতা- 

্লাতেরও সুবিধা ছিল না। আধ্যেরা যত হিন্দুস্থান জয় করিয়া! 

ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই তাহারা আপনাদের 

সমগ্রণ্জাতি হইতে দুরে পড়িতে লাগিলেন, ততই সংস্কতের 
অপভ্রংশ হইবার লুবিধা হইতে লাগিল-- তাহাকে কেহ প্রতি- 

বন্ধক দিয়! রাখিতে পারিলেন না । যদি সে সময় লেখা প্রচলিত 

থাকিত, তাহা হইলেও কৃথঞ্চিৎ দূরতার অভাব মোচন হইত । 

” মহাভারতাদির সময় লেখার:প্রচার হইলেও উহ! বহুপরিশ্রমসাধ্য 
বলির এবং পুণাথর অনাটউন বলিব সাধারণের অগোচর থাকিত। 

সমস্ত বন্ৃবিস্তত শাস্ত্র কথস্থ রাখা ইহা! কি বুহদ্বণাপার ! ভতজ্জন্ত 
ব্রাঙ্গণেরা কি কৃতজ্ঞতার পাত্র! এমন.আর কোন দেশে দেখিতে 

প্বওয়া যায় না। এখন লেখা ও মুদ্রাধস্ত্রের বহু প্রচার জন্য 

বঙ্গভাবার যেমন উন্নতিও আশা! করা বাইতে পারে উহ1 যে দীর্ঘ- 

জীবা হইবে তাহারও আশা হয়। 
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সাথন |_কলিকাতা নগরে “মাখন” বলে পল্লীগ্রামে 

প্রাক্ধ সকল স্থানেই “ননী” বলে। সংস্কৃত “নবনী”র অপত্রং 
“ননী+ হইয়াছে, ইহ1 সহজেই বুঝা! যায়। “মাখন' কোথা হইতে 
উৎপন্ন হইল, ঠিক করা কঠিন। বোধ হয় “মন্থন” শব্দ হইতে 
প্রথম “মাখন? হইয়াছিল, তারপরে,থ”র স্থানে “খ', হইয়। মাথনৎ 

হইয়াছে । কলিকাতায় মাখন, মাখম দুইই বলে ;-ন অন্থন্বার 

হইয়া মাখম উচ্চারণ হয়। 
মাঠোদই |-_ষে দধিকে মন্ন করিয়। মাথম্ তুলিয়া 

লয়, তাহাকে “মাঠে? বা “মাঠাঃ দই বলে। মন্থন হইতে ম্খন 

পরে “থর স্থানে "খ” না হইয়া “ঠ” হইয়াছে । বিশেষণ শৰ্ের 

“ন, লোপ হুইয়! বিকল আঁকার হইয়া যায়। এই নিয়মে মাঠন 

শব্ধ হইতে মাঠা হইল $ যেবারে আকার না হয়, সেবার মাঠ 

(মাঠো ) হইল। 

* পুজনীয় পিতৃদ্দেব বহুপু.ব্ব--প্রায় ত্রিশ বৎসর পুবেব যখন ভিনি 

বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহ রচন! করিয়াছিলেন, সেউ সময়ে এই প্রবন্ধটাও তাহার 

বিজ্ঞানের খাতায় লিখিয়। রাখিয়া গিয়।ছিলেন। আমরা তাহার খায় 

অভ্যল্প অংশমাত্র পাইযাছি ।-_-দেখিয়। মনে হয় যেন তিনি এ সম্বন্ধে আরও 

কোথায় লিখিয়! থাকিবেন, অথবা লিখিবার ইচ্ছ। ছিল ঘটনাক্রমে হইয়া 

উঠে নাই । | 
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মাঠি।--' মাঠ” যাহার অর্থ ময়দান, তাহা! বোধ টয় 'আৌমস্থন' 

হইতে হুইয়ান্ছে। «রো+ কোনরূপে লৌপ পাইয়াছিল, পরে 
“মন্থন স্থানে 'মাঠ' হইয়াছে, অর্থাৎ গরুিগের রোমস্থনৈর স্থান। 

দই |__-“দখি” “নহি” হইয়াছিল। বাঙ্গলা প্রান্তের নিয়ম 

এই যে, যে সকল শব্ধ প্রারকত হইয়া যায় তাহাদের অস্তে ও মধ্যে 
প্রায় হকারের লোপ হয়। “্দহি”র হ লোপ হইয়! “দই” হইল। 

পন ।-_-পনা, যেমন ছুষ্টপনা ১) “পনা+র উৎপত্তি বোধ 

হয় প্রবণ থেকে। 'প্রবণ" হইতে "পন" হইল। তারপরে, তৎগুণ- 
বিশিষ্ট অর্থে বঙ্গসংস্কতের যেমন 'ত্ব* বা! তা” হয়, বঙগপ্রাক্কতে সেই- 
রূপ আকার হয়। পন শব্দে আকার যোগ হইল, পনা হ্ইল। 
“ুষ্টপনা”র অর্থ ছষ্টমি বা ছষ্টগ্রবণতা। 

ষড়করা।-_-“বড়ঘন্ত্র করা! থেকে “বড়.কয়া”? "বড় .করা” 

থেকে “যাট্করা, হুইয়াছে। 
পিদিম।--প্রদীপ' থেকে 'পদীপ” হইয়াছে, পরে দ্বিতীয় 

অক্ষরের ইকারের যোগে প্রথম অক্ষরে ইকার বসিল,_-“পিদিপ, 
হইপ। কেহ কেহ 'পদ্দিম+ কেহ ব| “পিদিম” বলে) এস্থলে অস্ত 

পকারের উচ্চাত্মণ কঠিন বলিয়া পঞ্চমবর্ণ প্রাপ্ত হইল। 

সতীন.1-_সপত্বীসত্বী। যদি ছই হুলস্ত বর্ণের যোগে 
যুক্তাক্ষর হয় তাহা হইলে গ্রথম হলস্ত অক্ষরে শেষের স্বর যুক্ত 
হুর, যেমন চক্র -চন্দুর; এই নিয়মান্ুসারে 'সত্্ী' “সতীন+ হইল। 
 পিরতি ও পিতি ।-_প্রতি'র দ্বিতীয় বর্ণের ইকারের 

যোগে প্রথম বর্ণে ইকার বুক্ত হইল-_প্রিতি হইল। প্রি এই 
৩ 



২ হেখজ্যোতি। 

যুক্তাক্ষরের প্রথমবর্ণে স্বর যুক্ত হুইল, যুক্তাক্ষরের শেষ অক্ষর 

স্বতন্ত্র হইল--প্রি-পির) প্রতি-্প্রিতি-পিব্তি। বিকল্পে 
মধ্যস্থিত রফারের লোপ হয়। পিরতি -পিতি 

সম্তষ্ট, |_ সন্ত -সন্ত্ট। যেমন শেষবর্ণে অকার ভিন্ন 

স্বর থাকিলে তাহার পূর্ববর্ণে সেইরূপ স্বর যুক্ত হয়, তেমনি পূর্ব 
বর্ণে যে স্বর থাকে পরবর্ণেও সেইরূপ স্বর যুক্ত হয় 'াস্ত*তে 
যে উকার আছে তাহ! আবার “-তে যুক্ত হইল। সন্তষ্ট হুইল। 

অসস্তুষ্ট, | _অসন্তষ্ট, অসোত্তষ্ট, অনুস্তষ্ট । 

পেরকার ও পোকার ।__আদিতে রফলা যুজ, 
অকারাস্ত অক্ষর থাকিলে যুক্াক্ষরের প্রথম অক্ষরে একার যুক্ত 

হইয়া পৃথক হয়। প্রকরে -পেরকার। যেবার একার যোগ 

ন1 হয় সেবার রকারের লোপ হয় এবং প্রথম অক্ষরের অকারের 

ওকার উচ্চারণ হয্প যথা, পোকার । 

ছেরম ও ছিরি ।-_আদিতে তালব্য শয়ে রফলা৷ খুঁক্ত 

থাকিলে শ বিকল ছ হয়। যেমন শ্রম-শেরম, ছেরম ;) শোম। 

অকারাস্ত রফলাযুক্ত অক্ষর না হইলে প্রথম অক্ষরে একার হয় 

না। যথা প্রী-শিরি-ছিরি। 
পৃব, 1-_রেফের কঠিন উচ্চারণ বশতঃ লোপ হয়। পূর্ব 

» পুবব- পুবব, পূব 
পেচন ও পিচন 1-_বাক্য-মধ্যস্থিত চবর্গের আদিতে 

উদ্মবর্ণ যুক্ত থাকিলে শয়ের স্থানে চহয়। পশ্চিমসপচ্চিন। 
সত্বস্বরাস্ত বর্ণের পর বুক্তাক্ষর থাকিলে প্রাকতের অনুরোধে যদি 

সেই ধুক্তাক্ষর হয তবে সেই যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণের ত্রন্বস্বর দীর্ঘ 



৭ 

হয় পচ্চিম -.পাঁচিম। উপান্তস্বর অনেক সময় ্মুপ হয়, যথা 

পাচিম₹-পাচম্ছ) অকারের ওকার উচ্চারণ হ্য়, পাচম»পাচোমও 

অকারকে মুখব্যাদান করিয়া উচ্চারণ কঠোরসীধ্য বলিয়। অকার- 

কে সঙ্কীর্ণ করিয়া একাররূপে উচ্চারণ করে, পাচম _ প্চেম। 

৬ ণনম পরম্পর পরিবর্তিলহ । পেচম-_ পেচন। একারও সঙ্গীর 

হুইয়1,ইকাছ্ব উচ্চারণ হয়। পেচন_ পিচন। 

আর একক্পে “পিচন” সাধা যায়। পশ্চিম - পচ্চিম | দ্বিতীয় 

অক্ষরের ইকারের যোগে প্রথম অক্ষরে ইকার মুক্ত হইলে “পিচ্চিম” 

হয়) যুক্ত “ঘের লোপ হইলে পিচিম” হইল । উপধা ইকারেব 

লোপে “পিচম” । ইকারের,গুণ একার হইলে 'পেচম? | ম স্থানে 

ন হইয়া “পেচন* হইল। 

ডেশ লাই | দীপ-দিয়া; শলাঁক1- শলায়া। দিব! 

স্দিয়ে-দেকডে। শলামা-শলায়-শলাই; ডেশলাই-, 
ন্ডেশ্লাই ॥ 



আত্মপ্রসার্দ । * 
-_-- কপাট 

যখন কোন ব্যক্তি ভয়ানক সংশয়ার্ণৰ হইতে মুক্ত হইয়া 

পরমেশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারে, তখন: তাহার মনে কতই 

আত্মপ্রলাদ হর! তিনি মনে করেন, যে, যখন সমুদ্র্শ্রোতে 

পতিত হুইয়া মার তাহার কোন ক্রমেই প্রাণের আশা ছিল না, 

সেই সময়েই এক ভাসমান তরঙ্গ আসিয়া! বেন তাহাকে কোন 

সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ করিয়। দিল ;--তখন তাহার মন কেমন বিস্ময়ে , 

অভিভূত হয় !--ঠাহার ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি কেমন গাঢ়তর হয়! 

যেমন কোন ব্যক্তি এক অন্ধকূপে পতিতপ্রায় হইতে ছিলেন, 

এমন সময়ে তাহার কোন এক "প্রিয়তম বন্ধু নানা প্রকার 

সান্তনা -প্রদানপৃর্বক যদি তাহাকে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করে, 

তখন তিনি সেই বন্ধুর প্রতি না জানি কতদূর কৃতজ্ঞ হয়ের্ন। 

সেইরূপ, হে পরমাম্মন ! তুমি যাহাকে হন্তদান করিয়া এই অকুল 

পাথার হইতে কূলে উঠাইয়া লও, তিনি এ সময়ে তোমাকে 

কত প্রকাঁরই ধন্যবাদ দেন এবং তিনি কেবল ধন্যবাদ দিয়াই যে 

ক্ষান্ত হয়েন তাহা নছে; কিন্তু তিনি অন্যান্য ভ্রান্ত মন্ুষ্যকে ও 

তোমার এ্র সত্য পখে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হয়েন এবং যখন 

কৃতকার্য হইতে পারেন, তখন যে তাহার মনে কেমন এক 

অনুপম আনন্দের উদয় হয়, যে তাহা কোন গ্রকারই ব্যক্ত কর! 

যায় না। 
০০৯০ সপ পপর, জর... পস্ 

* ১২ চৈত্র ১৭৮* শকে লিখিত 



্বভ্যু। * 
পা শী আস 

“ভয়াৎ অস্ত মৃত্যুর্ধাবতি* 

*ইহার ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে” 

বৃক্ষ সকলেরও পত্রহীন হইবার" এক নিপ্দি্ই সময় আছে, 
উত্তম উত্তম পুষ্প দকলও এক এক বিশেষ খতুতে নষ্ট হইয়। বায় 

*এবং চন্দ্র হুর্ধা প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রগণও যে কোন্ কোন্ সময়ে 

আমাদিগের দৃষ্টির অগোচর হয় তাহাও আমর! বলিতে পারি, 

কিন্তু হে মৃত্যু! তুমি সকল পতুতে ও সকল কালেতেই আমা 
দিগের উপর রাজত্ব করিতেছ। আমরা ইহাঁও জ্ঞাত আছি, যে 

কধন্ চন্ত্রকলার হাস আরম্ভ হইবে, কোন্ খরতুতে পক্ষি সকল 

একদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ন্তত্র গমন করিবে, ঝাকোন্ সময়ে 

শরৎ কালের প্রচণ্ড তপনোত্তাপ ধান্তময় ক্ষেত্র সকলকে হবিদণ 

করিবে; কিন্তুইহা! কে বলিতে পারে বে, আমি কোন দিবল্ 

মুক্যুগ্রাসে পতিত হইব । 

যখন বসন্ত আসিয়া মন্দ মন্দ বাধু ব্যজন করতঃ বুক্ষদিগকে 

নব পল্পবে সুসজ্জিত করে, সেই সময় কি মন্যব্যেব মৃহ্যুর কাল 

অথবা যে খতুতে গোলাব প্রভৃতি উত্তমোত্তম পুষ্প সকল প্রশ্দ,টিত 
হইতে নিরস্ত হয়, লেই সময় মন্ুষ্বের মৃত্ঠ্যর কাল? না; বৃক্ষ 

ক ২* চৈত্র ১৭৮* পকে লিখিত 



৩৪ হেমজেযোতি। 

সকলের প্রায় একটি একটি কালই নিরূপিত, কিন্তু মন্তত্যের সকল 
কালই মৃত্যুর কাল। 

হে শৃত্যু! ভূমি গভীর সমুদ্রের তরঙ্গের উপর দণ্ডায়মান আছ, 
যে অট্টালিকায় নৃত্যগীত বাগ দ্বারা সকলেই আমোদিত হইতেছে 
সেখানেও তুমি আছ, তুমি বন্ধুদিগের পরামরশস্থলেও আছ, তুমি 
বটধুক্ষতলে ক্লান্ত ও বিশ্রাম রত পথিকের ' নিকটে ও আছ, তুমি 

প্রতি গৃহে গৃহে ও প্রতি পরিবারের মধ্যেও স্থিতি কর এবং . 

ঘোরতর সংগ্রাম স্থলেও তুমি আরও ভীষণ মুণ্তি ধারণ কর। তুমি 

এ পৃথিবীতে একাধিপতি হইয়া এক পুরীর ন্যায় ইহাকে শাসন 
করিতেছ। তোমার ভয়ে রাজাধিরাজ সম্রাটগণাবধি নীচ জাতি 

প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই কম্পান্থিত কলেবর হইয়া নিজ নিজ কর্মে 

প্রবৃত্ত হইতেছে। 

হে মৃত্যু! তুমি স্তায়পরায়ণ ' হইয়া! প্রজার স্থুখের নিষিন্ত 
ধন্মতই রাজত্ব করিতেছ। ইহা তোমার দোষ নহে, যে বিদ্রোহী 

পাঁপীর৷ তোমাকে ভয়ানক বলিয়! মানে । তুমি তোমার প্রজা- 

দ্রিগকে, তাহাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত পরমেশ্বরের প্রতি আস্তরিক 

ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ও পাপ কন্ম হইতে নিরম্ত হইতে কহ; কিন্তু 

যাহারা তোমার এই স্ুহ্ৃদ্বাক্য লঙ্ঘন করে, তাহারা ইহলোকে 
ও পরলোকে তছপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। তুমি মগ্ধ অহিফেন 

প্রভৃতি মত্তকারী ও আযুনষ্টকারী দ্রব্য সকল 'গলাধঃকরিতে 

নিষেধ কর, কিন্তু তোমার বাক্য অবহেলন করিয়া, তাহার। 

নিতাই আপন আপন দোষধবশতঃ তোমার করাল গ্রাসে 

পতিত হইয়। প্রাণত্যাগ করে। তুমি যুদ্ধেতে, মনুস্যাদিগের প্রতি 

ন্নেহবশতঃ অতিশয় বিমুখ, কিন্ত তোমাকে যাহারা! না তয় 



মৃত্যু। ৩১ 

করিয়৷ উহাতে প্রবৃত্ত হয়, কচাহাদিগের শত সহস্রকে এক এক 
মুহূর্তে ধবংস কৃরিয়! ফেল) কিন্তু ইহা! তুমি রাগান্বিত বা অহিতার্থী 
হইয়| কর না, বরং সর্বসাধারণের মঙ্গলেরই নিমিত্ত করিয়া থাক। 
যদি কোন এক দেশীয় লোকেরা তোমার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে 

অবগত হইয়াঁও তাহা অগ্রাহ্য করিয়!, তোমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে 
কর্ম সকল ক্রমাগতই করিতে থাকে, তাহা! হইলে তাহাদিগের 
তুভাগ্যের স্তায় আর কাহারও দুর্ভাগ্য এজগৎ সংসারে দেখিতে 

পাওয়া যায় না। হয় তাহার! যে অবধি তাহাদিগের ধন্মোন্নতি 

না হয়, সেই পধ্যস্ত, অন্ত এক দেশের অধীনত্ব স্বীকার করিয়! 

অসহ্া ক্লেশ সহ্য করে, অথবা অচিবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন 

কোন চিত্রকর কতকগুলিন বস্ত উত্তমরূপে চিত্রে অস্কিত করিবার 

কালে যদি তাহার মধ্যে ছুটি একটি চিত্র মন্দ হইয়া উঠে, তাহ! 
হইলে সেই মন্দ গুলিকে পুঁছিয়। ফেলিতে কষ্ট বোধ করেন না, 

কিশ্বা কৃষক যেমন কোন স্থান 'আবাঁদ করিতে গলে, উহার 

কণ্টকময় ও অন্তান্ত হানিকর আগাছা সকল কাটিয়। ফেলিতে 

কুন্টিত হয় না. মুতাও নেইবপ পাপী বাক্তিদ্িগের দণ্ডধানে ব। 

তাহাদিগের বিনাশ সাধনে কোনরূপ সক্কোচ করে না। সংসারের 

মন্তলের নিমিত্তই পরমেশ্বর এখানে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়াছেন। 

মুক্তা তাহার প্রহরী । মুত্যুর দণ্ডভয়েই জগতে শান্তি বিরাজ 
করিতেছে । 



অধরস্ব। * 
সপ ১১ ৮০ 

ততঃপরং ব্রহ্ষপরং বৃহস্তং যথানিকায়ং সর্ব হুতেষু গৃঢং। 
বিশ্বন্তৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্ামতা ভবস্তি ॥++ * 

“যিনি বিশ্বকার্যের কারণ অতি মহৎ পরব্রহ্ম এবং ঘিনি সর্ব 

“কঁতে অবস্থিতি করিতেছেন, আর যিনি একাকী বিশ্বসংসারকে 

পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সেই ঈশ্বরকে জানিলে লোক সকল 

অমর হয়েন।১, পু 

হে পরমেশ্বর! কি উদ্ধদিকে, কি অধোদিকে, কি পাশে 

যে কোন স্থানেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেইখানেই তোমার 

মঙ্গল স্বরূপ আমাদিগেধ নয়ন পথে পতিত হয়) কিন্তু আশ্চ/য্যর 

বিষয় এই যে এই হতভাগ্য বঙ্গদেশীয় অনেক অনেক বিদ্বাঞ্- 

লোকের! তোমাকে জানিবার ক্ষমতা সত্বেও, তোমাকে ভুচ্ছজ্ঞান 

করতঃ তোমার মঙ্গল মৃি দেখিয়াও দেখে না। যাহারা আপনা- 

দিগের পরম পিতাকে এইরূপে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হয়; তাহা- 

দগের হায় নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞ আর কে আছে। 

হে সর্ধবসৃতাস্তরাজ্মা ভগবন্! যখন অমাবস্তার গম্ভীর রাত্রিতে 
এ নীল ও নিস্তব্ধ নভোমগুলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন 

তোমার অপূর্ধ্ব মঞ্গলময্ী হ্গিগ্ধপ্রক্কৃতি আমাদিগের হৃদয়মন্দিরকে 
পরিশুদ্ধ করিয়! দে) আবার ষখন প্রভাতে চতুদ্দিগস্থ শ্তামবর্ণ 

* ১৫ই চৈত্র ১৭৮৭০ শ্কে লিখিত। 



অমরত্ত। ৬৩ 

ছুর্বদলের উপর বিমল শিশির বিন্দুগুলি দেখিতে থাকি, তখনও 
'আমাদিগের কুত্ন মন তোমার উপর নির্ভর" করিতে শিক্ষা 

“ করে। হায়! এই হতভাগা বঙ্গদেশের মনুব্যেরা তোমার এমন 

হন্দর মূর্তি অন্তঃকরণে স্থাপিত করিতে চাহে না। ছে পরমাম্মন্ ! 
তুমি এ তমসাচ্ছন্ন দেশকে এই মহৎ দোষ হইতে মুক্ত কর। 

আমরা» মহাভয়ঙ্কর বজ্রবিহ্যৎ ও ঝড় বুষ্টির অভ্যন্তরে ও 

তোমার নাদ শ্রবণ করিয়া থাকি, এবং বাত্রিকালে স্বমন্দ বায়ু- 

বিচলিত বৃক্ষপত্রের সুমধুর শরশর নিনাদে এবং গঙ্গার মন্দ মন্দ 

কল্লোল ধ্বনিতে মাতার ন্নেহবচনের ন্যায় তোমার দ্েহময় বাক্য 

*কর্ণগোচর করি। ভয়ঙ্কর, ঝড়বৃষ্টির মধোও তোমার স্বরূপ 

প্রত্যক্ষ হয় এবং নিস্তব্ধ সময়েও তুমি বিস্তমান থাক । তুমি সকল 
সময়েই সকল স্থানে বিরাজমান আছ । পরন্ধ কতিপয় পণ্ডি হ- 

ম্নন্ত লোকের! অহংকার পরবশ হুইয়। তোমার সহিত কোন 
প্রকারেই আলাপ করিতে ইচ্ছক হয় না। সুন্দর মনোহর সুগন্ধ 

পুন্নাগ ও গোলাব চম্পক পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প কলে তোমার সৌরভ 

আত্বাথ করির। তোমার প্রতি ভক্তিগ্রবাহ আপনা হইতেই 

উখিত হইতে থাকে, তত্রাপি এমত মনুষ্যও আছ যাহার! 

পবিত্র পুপ্প সকল আহরণ করিয়!, তাহাতে তোমার প্রেম অব- 

লোকন না করিয়া আপনাদিগের জঘগ্ত বৃত্তি সকল চরি-!থ 

করে। এই ধরণীর সুম্বাহু ফল মূলসমূহ ভোজন করিয়। যে তৃপ্তি 

লাভ করি, হে অন্তর্নামিন! তুমিই সেই তৃপ্তির কারণরূপে 

বিরাজমান রহিয়াছ'» এবং প্রত্যেক সুখের সময়ে তুমিই ধন্- 

বাদের 'যোগ্য। তথাচ এ প্রকার লোকও প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
যাহারা কেবল পশুবৎ আহারের সমাম়ই 'আহার করিয়া সুখী 



৩৪ |] হেমজ্যোতি। 

ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, কিন্ু ভুলিয়াও কোন লময়ে তোমার 
নিকট কৃতজ্ঞত। স্বীকার করে না। রি 

হে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর! অনীম নভোমগুলম্থ তারকাগণ মধ্যে 

তোমার যশঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে ১; ভয়ঙ্কর বজ্জবিদ্যুতে তোমার 

শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, নিস্তব্ধ সময়েও তুমি বিরাজমান থাক, 

রমলীয় উাকালে তোমার হুন্দর মৃত্তি চিত্রিত দেখি,*সশৈল বন 
কাননে তোমার হস্তের চিহ্ প্রত্যক্ষ হয়) মনোহর ফলপুষ্পে 

তোমারই করুণ! প্রকাশ পায়। আমর! যে দশন শ্রধণ ও মননাদি 

করিতে সক্ষম ভই, দে তোমারই কারণে । তুমি আমাদিগের 

পিতামাতা সুনৃতথন্ধু ও আশ্রয়! সৃকল ঘটনা তোমা হইতেই" 

নিষ্পন্ন হর, সকল নিয়ম তোমারই দ্বারা নিয়মিত হয়। ভক্তরা 

তোনাকে বিশ্বকার্যের কারণ অতি মহৎ পরত্রঙ্গ জানিয়। তোমাকে 

সকল ভূতেই গৃঢরূপে স্থিতি করিতে ও তোমাকে এই বিশ্ব- 
ংসার পরিবেষ্টন করিয়৷ থাকিতে দেখেন 7 এবং হারা তোমার 

স্বন্ধূপ জানিয়। ভক্কিভাবে মনের সহিত নিয়ত তোমার উপাসন। 

করিয়া মৃত্যুর পরে তোমার সহবান লীভ করতঃ অমর হয়েন। 



খতুবর্ণনা | 

বসস্ত |! , 

বমস্ত সমাগমে সকলই মধুষন্ন 9 মনুষ্য দেহের কণ্টকময় শীত- 
বায়ু এবে চলিয়া গিয়াছে । দক্ষিণ সাগরের পরপার হইতে মন্দ 
সমীরণ ধীরে ধীরে অযৃতসার আনিকা সর্বাঙ্গ শীতল করিতেছে । 

' অল্প অর মেঘে গগনমণ্ডল আচ্ছর হুইয়াছে। হাদয়ে কি আশ্চর্য্য 
সুমিষ্ট ভাবের সঞ্চার হইতেছে । এমন নূতন, জীবন্ত প্রসুল্লত! 
আর কোন সময়ে অন্ুুতব হয় ন|। বুক্ষসবে পুরাতন পত্র পরিত্যাগ 

করিয়া! নূতন পত্রে স্ুশোঁভিত। তরুরাজি মুকুলতরে অবনত । 
ম্ুক্ষরণে ধরাতল সুসিক্ত। মধুর গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। সকলি 
জীবন্ত, সকলি প্রফুল্ল, সকলি মধুমর। লীতকাতর কাননের সুকুমার 

পুষ্প এতদিন শ্রিযমান ছিল ) এখন মলক্স সম্মীরের স্পর্শে সকলে 

হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিতেছে । ঈবৎ উত্তপ্ত কুর্য্যকিরণ এমন 
অগ্নর়পভাব আর কখন ধারণ করে নাই। কাননের এমন অনগপ 

শোভা আর কখন নয়ন গোচর হয় লাই। সেই শোভাক্ম আবার 
সৌন্বধ্যের সাগরকে মনে হইতেছে। সলঙজ্জ কমনীন্বতার দৃষ্টাস্ত- 
স্বক্ধপ মাধবীলত। প্রফুল্ল কুস্থমভরে অবনত হুইয়! উপবন আলো- 

কিভ করিয়া আছে। প্রশ্থননদ্ধ নবমালিক। রসাল তক্ুর অন্থগত 

" এই প্রবন্ধ ১৭৮৫ শকে লিখিত ॥ এক্ষণ ১৮২৪ শক চলিতেছে । 
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হইয়া নারীজনূকে পাতিত্রত্য শিক্ষা দিতেছে। বিশাল শালসলী 
বৃক্ষ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া গগনে অযূত বাহু প্রসারিত করিয। 
রহিয়াছে। আত্মমুকুলসৌরভে চড়ুর্দিক আমোদিত। সম্মুখে 
বিকশিত গোলাবক্ষেত্র পরিমলে চারিদ্বিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। 

একত্রে এত সৌনর্ধ্য আর কখনও দৃষ্ট হয় না । সমুদয় প্রক্কৃতিই 
সরন ও মধুমান। বিনি*ওষধী বনম্পতি আকাশ চরাচরে পরিব্যাণ্ত 
হইয়। রহিয়াছেন সেই রসম্বর্প তৃপ্তিহেতু পরমেশ্বরের হস্ত .এখন 
সকল বস্ততে দেখিতেছি। এই দক্ষিণ মারুতের ন্ুমন্গ হিলোলে 

যেমন সর্বাঙ্গ শীতল হইতেছে তেমনি জগতে এমন কোন পদণর্থই 
দেখিতেছি ন! যাহাতে হৃদয় বিগলিত না হয়। এখন মধুক্ : 
বিহ্ঙ্গদল প্রত্যাগত হইয়া মধুর-কণ্ঠবিদির্গত ক্ষুতানে গান 
করিতেছে। আদুরে বনস্লীর বল্লীলতাঙ্ছন্ধ নিকুঞ্জকাননে 
কোকিলগণ দিবানিশি কুহ্কুহু কুজন করিতেছে। বক্ষপরায়ণ সাধু 

ব্যক্তি ষেমন আপনার চিরজীবন সথাকে ধ্যান করেন, ভূজগৃথ 
তেমনি পুলকিত হুইয়া মধুপান করিতে রত। সেই পবিত্র 
স্ন্দরকে ধ্যান করিতে কে না আমাদের ঘন্ুকুল ? হুর্ধযকিরণে 

তাহার জ্যোতি অনুভূত ছুইতেছে) বাতাস তাহারি ্থুরতি 
নিশা বহন করিতেছে ১ পুম্পমম্॥ কাননে তাকারি শোভা নব়ন” 
গোচর হইতেছে। 

গ্রীক্ষকাল | 

প্রচণ্ড হুর্যকিরশে দেদিনী সন্তপ্বমানা। শপ্রানীগণ আতপতাপ- 

কাতন্ন নিম্পপ্দভাবে আশ্রমতঞ্জে বিরামেক় তিখাক্বী। ত্রিধামায় 
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হিমচ্ছায়া এবং চক্্রমার সিগ্ধকর এবে স্পৃহনীয় হইয়াছে। তৃজজ- 
নিশ্বাসসদৃশ দক্ষিণমারত কেবল অগ্রিকণ! বহন কিতেছে। 
বিহঙ্গকুল গরিরিগুহা কানন ও কুলায়ে মুত্রিতনয়নে কাতরভাব 
প্রকাশ করিতেছে। প্রাস্তরস্থিত বটশাখায় একাকী কপোতদুখিনী 

স্থললিত স্বরে হুঃখের গান গান করিতে মগ্ন । ঘোর বিষয়ীরও 

বিচঞ্চলু মন যেন বহির্গত হইতে না পারিয়! ধর্ম ও পরকাল 
ভাবিতেছে। অদুরে ল্ুনীল আকাশ উত্তপ্ত ধর1স্পশ করিয়া 
রহিয়াছে? কুয়ঙ্গিণী নির্শল সলিল আশায় সেই দিকে ধাবন করিয়া 

প্রতাপ্বিত হইল। বৃক্ষতলশারী' গুফপত্রসকল বাতাসে ইতস্ততঃ 
-উজ্ভীয়মান। ঈশ্বরানুরাগী সাধুব্যক্তি সতৃষ্ণ হুইয়া যেমন তার 
প্রপাদবারি প্রার্থনা করেন, সেইরূপ প্রাণীমাত্রেই এখন শুফ- 

কণ্ঠে বর্ষার সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছে। গৃহীব্যক্তি চন্দনসিক্ত 
তালবৃস্তে বিজনে যেমন অঙ্গ শীতল করিতেছে, যোগীন্্রজন সেইরূপ 
সেই দেবদেবের সহবাসহিল্লোলে হৃদয়তাপ দূর করিতেছেন। কত 
পাপী উদ্ধার হইল, তথাপি পতিতপাবনের করুণাবারি শু হয় 
না। সাধুসঙ্গ ঈশ্বরপ্রসঙ্গ সহস! পাপীব্যক্তির যেমন অসহা বোধ 
হয়, তেমনি মার্তণ্ডের প্রথর রশ্মি গৃহবহির্গীত ব্যক্তির নয়নযুগল 
ব্যগ্রিত করিতেছে। উত্তপ্ত বালুকামর মরুভূমির সভায় বিষয়ীর হৃদয় 
নিক্ষল হইয়া গিয়াছে। অগ্যকাঁর ভয়ানক দাবানল সমান তাহার 

মন কেবল শোকানলে দগ্ধপ্রায়। এখন সকলি অসহনীয়। 

স্বেদবিগলিত বপু আর কিছুতেই নুস্থির হইতেছে না। মৃণাল 
নলিনীপত্র ক্ষণিক“স্পর্শে বিশুষ্ষ হইতেছে। ক্লাস্ত পরিশ্রাস্ত 
পথিকগণ বৃক্ষতলে অচেতপপ্রায় হইয়া বিশ্রামে রত। তৃষাতুর 

রাখালগণ ক্রীড়া করিতে করিতে প্রজ্রবণবিনির্গত জলপান 
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করিয়া আসিতেছে। গাভীবৃন্দ বিটপীর ছায়ায় রোমস্থন 

করিতেছে ; *লতাবিতানশারী মৃগকুল উন্নত শিরে কাতরতার 
পরিচয় দিতেছে । প্রাস্তরপ্রতিবিপ্বিত ুর্যর্কিরধে আকাশ 

যেন কম্পমান দেখিতেছি। মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড সমীরণ রাজপথ 

হইতে রক্রধুলি উড্ডীয়মান করিয়! গৃহ সকল ও মনুষ্যবন্ত্র সিন্দুর- 

মনন করিতেছে । নগরবাদীগণ জলবাটিকাঁর শৈবাল্-শয্যোপরি- 
নপতিত। বায়ল বায়পী নদীজলে অঙ্গ নিমগ্ন করিয়া উদ্ধমুখে 
জলপানে আকুল॥ এই গভীর সময়ে সকলি নিস্তব্ন; কেবল 
ঈশ্বরের অনাহত নাদ আসিয়। হৃদয়কে জাগ্রত করিয়। দেয়--- 

কঠোর হদয়ীর অস্তরেও বৈরাগ্য সঞ্চার করে। খধিগণ গুহ! 

গহবরে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রঙ্গপদধ্যানে আপনাকে ভুলিয়া! গ্রিয়াছেন 

এমন নিদাঘকালের অগ্নিময় মধ্যাহ্কাঁশ তীহাদিগকে নির্যাতন 
কারতে পারিতেছে না। শোকানল পাপানল যেমন তাহাদিগকে 

স্পশ করিতে পারে না, তেমনি এই ভয়ানক গ্রীম্মানলও তাহা 
দিগকে বিচঞ্চল করিতে পারে না। এই সমীরণমুখরিত গুহাতলে 

একমন। হইয়৷ ধাহার! সেই ঈশ্বরের সুস্িগ্ধ প্রসন্নমৃদ্তি অবলোকন 

করেন মৃত্ত্য তাহাদিগকে অধীন করিতে পারে না। 

হে নগরবাসী ও পুরবাপিনীগণ ! তোমর। এই শবশহ্য সময়ে 

দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়! ব্রহ্মানন্দরসপানে হৃৎপিপাসা নিবৃত্ত 
কর এবং সেই দেবদেবের পবিত্র চরণের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম 

লাভ কর। 
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নব বর্ষা। 

আষাঢ় মাদের তরুণ বয়সে বৌদ্রতাপে দিগ্বিদিক্ সমুজ্জ- 
লিত। হাজল! হাঁজল! করিয়া জীবগণের শুক্ষকণঠ অধিক- 
তর শু হইতেছে। বেল! তৃতীয় প্রহর অতীত হইল,_- 

লতাপলব শৃতপ্রাক্ম অবসন্ন ও নতশির হুইয়! পড়িল, দিউমগুল 
ধূ্রময় হইল। ঘরে বাহিরে সমান তাপ মন্য্যের কপোলদেশ 
দগ্ধ করিতেছে । অগ্ঠাপি বর্ষা নাই। কি হইল এই রবেধর! 
পুর্ণ হইয়া গেল। 

দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড বায়ু স্তপ্ভিত হইল) পক্ষিসবে নীরবে 
উন্মুধীন ভ্ইয়! বৃক্ষশাখা! অবলম্বন করিল। ক্রমে পশ্চিম দিক্ 

ছায়াময় হইল। প্রবাহিনীর পরপারে একখানি সুন্দর শ্টামল নবীন্ 
মেঘ অল্পে অল্পে আকাশের পশ্চিমাচল আবরণ করিল। বিচিত্র 

বর্ণুন্থরঞ্জিত ইন্দ্রধন্তু আশ্চর্য্য অপূর্ব শোভায় নয়ন রঞ্জন করিতে 

লাগিল। প্রাণিমাত্রে গগনের এই অন্থুপম লাবণ্য নিরীক্ষণ 

করিতে নমুতস্থুক। নির্যাতনকারী প্রথর রবি সলজ্জ হইয়া! মেঘের 
পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলেন; এখন বিস্তীর্ণ নভোমগ্ল গাঢ় মেঘে 
পরিব্যাপ্ত হইল। চাতকিনী সহর্ষ মনে মেঘের ক্রোড়ে পক্ষ 
বিস্তার পূর্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঈশ্বরপ্রেমী 
সাধুব্যক্তি পূর্বকথা ন্মরণপূর্ধক প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । 

*যোহান্ধ ব্যক্তির অল্সানের মধ্যেও এক একটি সাধুভাঁব যেমন 
শোভা পার, তেমনি তরুণ জলধরের শ্যামল অঙ্গে গুভ্র বকাবলী 
এক্ষণে সুন্দর দেখাইতেছে । কোন অপরিচিত দেশে বঙ্গমন্দির 
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দেখিলে ব্রহ্মএীরায়ণের হৃদয় যেমন নৃতা করে, তেমনি নীরুদ” 
সমাগমে ময়ূর ময়ূরী পক্ষবিস্তার পূর্বক তাল্ছেভোলে অঙ্গভঙ্গী 
করিতেছে। ক্রমে প্রতিহারী হিমানিল সমাগত বৃষ্টিধারার 
সন্দেশ আনিয়া দিল। বহুপ্দিন বিরহের পর অভিন্নহাদয় 

পুণাত্মার। পরম্পন্ন আলিঙ্গনে যেমন তৃপ্তাঙ্গ হয়েন, তেমনি 

তাপিতদেছে শীতসর্মীরণ স্পর্শ করাতে প্রাণীসবে শীতল,হইল। 
অনেকদিন পরে কাদশ্িনী মেদিনীসন্দর্শনে পুলকিত হুইয়! 
প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিল) মেদ্িনীও যেন উচ্ছাস দ্বারা 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। 

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল উপ্রস্থিত হইল। অন্ত বন্রনিনাদ- 

শ্রবণে চন্দ্র তারকার! ভীত হুইয়। যেন আকাশপথে সমূদিত হইল 
না। অগ্ককার রজনীর ভীষণ. আশ্র্যযভাবে হৃদয় আচদ্ষিত 

হইতেছে । পাপাসক্ত হৃদয়াকাশ যেমন মোহতিমিরান্ধ, অস্ত 
স্থচিভেগ্য নিবিড় অন্ধকারে জগৎ সংসার তেমনি অঞ্জনৃষস়্ 

আকার ধারণ করিয়াছে। তথাপি করুণাময় পরমেশ্বর বিপক্ 

পথিকের প্রতি ক্ুপাদৃষ্টি রাখিয়াছেন ; দুর্বৃত্ত মুঢ়ের অস্তরেও 
তিনি যেমন এক একবার স্বীয় জ্যোতি প্রেরণ করেন, তেমনি 
কনকলতিক! সদৃশ বিজলিদল এক একবার চারিদিক চস্তকিত 

করিয়1 তাঁহার পথে জালোক দিতেছে । সাংসারিক প্রলোভনের 
মধ্যে পতিত হইলে সাধু সর়লহদয় দভয়ে যে প্রকার সেই 
পরমমাতার আশ্রয়ে নিলীন হুন, সেইক্ধপ বজ্্রধবনিতে বিকম্পমাঁন 

শিশুগণ আতঙ্কে জননীর ক্রোড়ে লুক্ধারিত হইতেছে। ভক্কের 
হৃদয়ধামে অবিচ্ছেদে যেমন ঈশ্বরের করুণামৃত বর্ধিত হইতে 

থাকে, তেমমি শ্রবণমনোহর ন্থশীতল বারিধারায় ধন্বাতল সিক্ত 



বল বর্ধণ। $১ 

স্ছইুহছে। ভেকের মকমক রবে জনগণের নিজ্ৰীকর্খুণ হইতেছে । 
প্রচণ্ড মারুত* মহাবেগে সৌধশিখরে আঘাত করিতেছে। 
বিষয়ীরা আশ্রমন্থখে নিমগ্ন হইয়া নিজ্রায় রত। ভক্কজনও 
নিশ্চিন্ত হইয়া বিরলে সেই পরম মুহদের সহবাসন্থুখ সম্ভোগ 

করিতেছেন। ধাহার আদেশে বীভৎস দাবানল উৎকট ঝল্ত 

মুহূর্তের মধ ব্রন্ধাণ্ড ভম্্ীভূত করিতে পারে, যাহার আদেশে 
এক পলকে মহাবর্ষণে স্বমর্ত্য 'রসাতল যাইতে পারে, তাহার 

শরণ ছাড়িয়া কোথায় পরিত্রাণ পাইবে? হে করুণার সাগর! এক 

পঞ্চহৃতের বিষম সংগ্রামের মধ্যে এই আশ্রমতলে আমি তোমারই 
'্তণগান 'করিতেছি, তুমি নির্জন কুটারে অবতীর্ণ হইয়া আশা! পণ 
কর। আমি যাহা দেখি, আর যে তোম। ছাড়া কিছুই দেখিতে 

পাই না; সকল শব্দে তোমার স্বর ভিন্ন কিছুই শুনিতে পাই ন1॥ 
প্রভো ! এমন নির্জন এমন নিশ্চিন্ত স্থান আর পাইব না ) যাঁদ 

কুথ্ধ। করিয়া এই কাঙালের হদয়ে আপিয়াছ তবে আর তোমাকে 

ছাড়িব ন7া। আমি আজন্ম কেবল তোমারি নির্জন সহবাসের 

অন্থবাগী। নাথ! এই বর্ষার সমাগমে আমি বুঝিয়াছিলাম আজ 

আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হইবে, নবীন মেঘোদয়ে তোমারি উদ 

অনু'্ভব করিয়াছিলাম। বারিবর্ষণে তোমার অমৃতবর্ষণ উপল 

করিয়াছি, আবার বিছ্য্রতায় তোমারই নিরুপম স্রন্দর জো 

দেখিতেছি। নাথ! আব চতুর্দিকের ভীষণ গম্ভীর নিনাদের মধ 
একাকী তোমার সঙ্গে নিবাতকম্পিত শান্তিসলিলে ভালিতেছি, 

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তোমার স্নেছলেপিত বাহুর আলিঙ্গনে 
নিলীন রহিয়াছি। 
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ভরা বর্ষা | *%* 
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প্রজলিত হুতীশন সদৃশ নিদাঘকাল বর্ধার সমাগমে নির্বাণ 
হইয়া গিয়াছে। রজনীর ভীষণ আশ্চর্য ভাবে হৃদয় আচগ্বিত 
হইতেছে। ঘননীল মেঘাবলী আকাশের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন 
করিয়া আছে। নিধিড় অন্ধকার যেন জগৎকে অঞ্চ্ময় করিয়া 
তুলিয়াছে॥ মধ্যে মধ্যে কনকলতিকা সদৃশ বিজলিদল চমকিত 
হইতেছে ; কড়কড় বজধ্বনিতে মেদিনী বিকম্পমান! ;--শিশু- 
গণ আতঙ্কে জননীর ক্রোড়ে লুকায়িত হইতেছে । শ্রবণমনোহর 

শন্শন্ রবে স্থশীতল বারিধারা ধরাতল মিক্ত করিতেছে।' 

ভুূজঙ্গের ত্রিবক্রগতি অবলম্বন করিয়! নীরল্রোত বহিয়। চলিয়াছে। 

পুর্ণকলেবর ক্রোতশ্বতী কুলস্থিত মহোচ্চ পাদপসকল উৎপাটন 

করিয়া প্রবলবেগে সাগরসঙ্গমে গিয়! মিলিত হইতেছে,--যেমন 

দৃঢত্রত ব্রঙ্গপরায়ণ সাধুব্যক্তি কান বাধা না মাঁনিয়া সংসারের 

প্রতিকুলে ঈশ্বরসমীপে চলিয়া যান। ভেকগণ সরসীতটে মক্মক্ 
শবে প্রণীগণের নিদ্রাকর্ষণ করিতেছে । বর্ষ বিছ্যৎ মেঘ বজ্ঞ 

পর্বতের অচল অঙ্গে বিষম বলে আঘাত করিলেও উন্নত গিরি 

বিপন্ন দাধুব্যক্তির ম্যায় সকলি তুচ্ছ করিয়া! অবিচ্ছেদ্দে মুক্তবায়ু 

উপভোগ করিতে দণ্ডানমান। আবার অদুরে তৃতলে কি তয়ানক 

* আমর! পূজনীয় ৬ পিতৃদেবের “খতুবর্ণনার” অস্তর্গত এই প্রবন্ধ 

চতুষ্টয় মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রবন্ধাবলীর ভাব দেখিয়! মনে হয় “খতুবর্ণনা” 
ভাহার সম্পূর্ণ করিবার €চষ্টা ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় “ভরা বধা”র পর 

অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি আমর! প্রাপ্ত হই নাই । যে অবধি পাওয়া! গিয়াছে তাহাই 

প্রক(শিত হইল। 



ভরা বর্ষ । €৩ 

স্ন্্রছুইল! বুঝি প্রতিবাদীর অট্রালিক! ভীষণ বড় কৃষ্টিতে পরাজিত 

হইয়! ভূতলশাী হইল। ভরা বর্ষার এই অচন্ত্রতারক! গভীর! 
যামিনী পপ্রলয়কালের হৃঘিকারক ভাব অন্তরে মুদ্রিত করিয়া 
দেয়। এক্ষণে কোন্ অসাঢ় হৃদয় সেই “ভয়ানাং ভয়ং* পর- 
মেশ্বরের চরণে শরণাগত না হয়; কাহার কণ্ঠ না বিনীত ভাবে 

কহিতে. থাঠক “হে ভগবন্! বুঝিলাম তোমার সহিত বিরোধ 
করিয়া কোথাও নিস্তার নাই, উৎকট বস্ত্র, ভীষণ দাবানলে 

তোমার আদেশে মুহূর্তের মধ্যে ব্রহ্মা তশ্মীভূত করিতে পারে 
--তোমার আদেশে এক পলকে ত্রিলোক মহাবর্ষণে উপগ্লাবিত 

' হইতে পারে; পঞ্চভূত তোমার আজ্ঞাধীন দাস ।» 
দেখিতে দেখিতে প্রাতঃকাল সমাগত হইলে উধাদেবী আজ 

নূতন সঙ্জান্ন দজ্জিত হইলেন। পূর্বদিক তরুণ ভান্ুর আ্যতুদয়ে 
আজ আর রক্রবন্ত্র পরিধান করিল ন1। প্রকৃতি, মেঘের 

অবগু&নে আজি অপূর্ব্ব শোভায় অলঙ্কৃত হইয়াছেন। লতাপন্নুব 
সকলি নয়নমুগ্ধকর নবীন হরিদর্ণে জীবন্ত হইয় ঈশ্বরের চরণে 
প্রণত হইতেছে; বায়সগণ কাকা রবে আর্দ্র পক্ষ ধুস্বন করত 
বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। বিস্তৃত প্রাস্তর অপার 

সাগর সমান জলে ভাসিতেছে ; প্রকাণ্ড মত্স্ত উল্লন্ফনের পর 

অগাধ জলরাঁশির মধ্যে আবার নিমজ্জন করিতেছে । লো 

অজ্জুন যৃথিক! প্রস্থতি চারিদিকে পুষ্গকুমারীগণ মেঘের সহিত 
হাসতক্রীডা করিতে রত। কাদন্বস্পর্শা কাদখিনী মণিময় 
বিভানের ন্তায় শোভা! পাইতেছে। বৃক্ষতলে ময়ূর ময়ূরী 
কেকারবে গুহাগহ্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া নৃতাস্থখে মন্ত। 

নদীর ছুই পার্স্থিত কাছাড় কেতকীপুষ্পের সৌরভচ্ছটার 
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আমোদিত। *মধ্যে মধ্যে তটপ্রপাতে সরিতের হৃদয় বিদু]ুরি 

হইতেছে। এই ঘময়ে এক একবার শুরধ্য উদয় *হইয়! ঘননীল 
মেঘেও অগৌণক্বাত। প্রকৃতির অঙ্গে কিরণ বর্ষণ করিয়। আশ্চর্য 

ছট! বিস্তার করিতেছে । এমন কালে কলি অনুকূল। এ 

মময় মানবহৃদয় এক অপূৃর্ধ আনন্নুখে নিমগ্ন ন। হইয়1 যায় 

লা। দেখিতে দেখিতে যে কত ভাব হৃদয়কে প্লীবিত*করে 

তাহা কে বর্ণনা করিয়া শেষ করিবে । প্রতি ঘটনার প্রতি 

পরিবর্তনে কৃতজ্ঞত! উচ্ছ,সিত করিবার প্রশস্ত সময়। বিধাতঃ । 

'আাশ্চখ্য তোমার কান্তি, মহৎ তোমার অধিকার ; আমি এই 

পৃথিবীতে তোমার মহিমা দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইলাম। 

তুমি আমার স্তস্তিত হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়। শাস্তিবারি বর্ষণ কর 
গুনব্বার তোমার কাছে এই প্রার্থন। । 



দীক্ষাগুকর প্রতি রুতজ্ঞত! প্রকাশ | * 
ভা অনি ০ 

“অজ্ঞানতিমিরান্বন্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়। ৷ 

* চক্ুরুন্দীলিত যেন তশ্্ৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥৮ 
হে পারত্রিকপথালোক পরম গুরো ! আপনার উপদেশে 

আপনার দৃষ্টান্তে আমি অম্বত লাভ করিয়াছি, বিনীত ভাবে 
আপনার চরশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমি সেই শাস্তি- 

নিকেতনের অধিকারী হইয়াছি। প্রভে।! যেদিনযে দিন 

আপনার চরণে উপনীত হইলাম সেই দিন আমার হূর্ভাগ্য-তামসী 

নিশাত অবসাঁন হইয়াছে; পিতামাতা যেমন আমাকে আপনার 
হস্তে সমর্পণ করিয়া! নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, আপনি তেমনি শ্েহ- 

বসল কোমল ভাবে আমাকে পরম পিতার চরণে নীত করিয়া- 

ছেন। আমার কৃতজ্ঞতা, যদি পশ্চিমসাঁগর সমান সুগভীর ও 

প্রশস্ত হইত তথাপি আপনার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ধারণ করিতে 
পারিতাম না। সেই জ্যোত্মাময় অমুতপুরের দ্বার আমার নিকট 

চিরকালই অবরুদ্ধ থাকিত যদি আপনার চরণ ছায়া! লাভ করিতে 
না! পারিতাম। আপনার যেমন উদার প্রশস্ত ভাব আপনার দানও 

»* » পিতৃদেব সংক্ষেপে ও সংহততাবে যে চাক্সিটা সর্গে চারিটী প্রবন্ধ 

লিখিয়াছেন ইহাতে একটু নূতনত্ব আছে। এই প্রবন্ধ গুলিতে উপদেশচ্ছলে 
হৃদয় শ্রিপ্ষকারী আদর্শ ছবি প্রকটিত হইয়াছে । ১৭৮৫ শক এই প্রবন্ধ গুলি 

লিখিত হইয়াছিল। 
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সেইরূপ প্রশ্ব হইয়াছে; আপনি আমাকে দেবছুর্লভ ধন ত্িরগ 
করিয়াছেন। যে কর আপনার প্রসাদে অনন্তের» প্রতি উখিত 

হইয়াছে, আমার সেই কর আপনার চরণ সেবা চির জীবন 
নিযুক্ত থাকুক) পুত্রের প্রতি পিতার যদি এক গুণ প্রতৃত্ব হয় 

তবে আমার প্রতি আপনার শত প্রভৃত্ব বিরাজ করুক। আমি 
আপনার কৃপায় সেই "অপার অমৃতের” কৃপা লার্ত করিমাছি ) 
আপনি উন্নত হইয়া আমার ক্ষুত্র মনের সহিত সমভাব হইক্বাছেন। 

আমি যে সময় অপার নৈরাশ সলিলে ভাসিতেছিলাম আশার 

অনিমজ্জ ভেলক দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এক সময় 

যখন আমি শোকানলে দগ্ধ হইয়া কাদিতেছিলাম তখন আপনি 
আমার হস্ত ধারণ করিয়া পরম পিতার সন্নিধানে লইয়। গিয়া- 
ছিলেন--আমি পিতার ক্রোড়ে বসিয়া সকল ছুঃখ পাশরিলাম। 

যখন পিপান্থ হইয়া আমার আত্ম। আপনার শরণাগত হইয়াছিল 
তখন নির্শল শাস্তি সলিল বিতরণ করিয়া আমাকে শীতল 

করিয়াছেন । এমন নিফাম স্েহ আমি আর কোথায় পাইয ? 

যে বিনয় এত যত্বে আপনি আমাকে শিক্ষা! দিয়াছেন সেই বিনয় 

আমার মস্তককে আপনার চরণে অবনত রাখুক; আমি ভক্তিভরে 

আপনাকে প্রাণপাত করিতেছি । আমাকে ছুরাচারী হইতে 

এখন দেখিলেও আপনি আমার প্রতি ওদাম্ত করিবেন না। 

আমার মঙ্গল অমঙ্গল সকবি আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। 
আমি লোলচন্ন বৃদ্ধ হইলেও আপনার শিষ্য--আপনার আদেশ 

আপনার উপদেশ আমার ক$হার। আমি চক্ষু থাকিতে অস্ক' 

ছিলাম, আপনি আমার চক্ষের আবরণ তুলিয়া আলোক আনিয়া" 

ছেন; আমি কর্ণের অধিকারী হইয়। বৃধির ছিলাম, আপনি 



কন্তার প্রতি পিতার সনেহবচন। ৪৭ 

আমাকে যাহা শুনাইবার গুনাইয়াছেন। এ জীবন শৃষ্ভ হইয়! যাইত 
বীইস্জপনার সহায়ে ধন্ধের পথে নীত ন। হইতাঁম। আপনি 

গু 

মাতার ধন মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, 

আমি সেই মাতার চক্ষের সম্মুখে পুনর্ধার আপনাকে প্রণাম 

করি। 

_সমান্তোয়ং গুরুভক্তির্নাম প্রথত্ত্ঃ স্বর্গ । 

কন্যার প্রতি পিতার স্লেহবচন 
চে 

কন্ত!প্যেবং পালনীয়া শিক্ষণায়াতিযত্রতঃ | 

দেয়৷ বরায় বিছুষে ধনরত্রসমন্থিত। ॥ 

রৎসে! তোমার প্রফুল মুখকুন্্ম ছঃথতভাপে মলিন না হউক, 

[তৰমার হদয় ক্ষমার নিলক়্ হউক । ষেপ্রকার স্থপাত্রের হস্তে 

তোমাকে সমর্পণ করিরাছি তাহার অন্ুগামিনী ও মঙগলবিধায়িনী 

হইক্সা চিরজীবন থাকিবে । ধর্দপরাস্মণ পণ্ডিত পুত্রের জননী 

হও 3 বিশ্ববিধাত। পরমেশ্বর তোমার জীবনের কণ্টক লকল 

দুরীকৃত করুন॥ ধর্মে বিনয়ে লজ্জায় ও পাতিব্রত্যে তোমার 
মাতার অস্থকারিণী হও। শৈশবকাল হইতে তোমাকে অতি যত 

শিক্ষা দিয়্াছি--বিগ্ভার মধুর ফল ঈশ্বরে ভক্তি তোমার হদর 



৪৮ হেমজ্যোতি। 

অধিকার করুক। গৃহকর্শে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব আমাদের সেই 

গৃহদেবতার পুজা করিবে। কন্তাগণ যে কত স্নেহের ধন বলিতে 
পারি না, সহঞ্জে 'অবল। তাম্স অল্প দিনের মধ্যে মাতার ক্রোড় 

পরিত্যাগ করিতে হয়। বংসে! সংসারের গুরুভার তোমাকে 

প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে ঃ যদি অনায়াসে তাহা বহন করিবে 
তবে সেই অবলার বল পরমেশ্বরের নিকট সত্যের লল প্রার্থনা 

কর। তোমার অন্তঃকরণ পরিমার্জিত হউক, তোমার বাক্য 

অমৃত বর্ষণ করুক, তুমি নারীকুলের দৃষ্টাস্ত হয় সংসারে চলিয়! 

যাও। তোমার সহচরীগণের সহিত সব্ব্দ! শ্সেহালাপ করিবে, 

তাহাদিগকে মধুর ভাবে বিগ্যাশিক্ষা দিবে এবং অল অল্পে" 
তাহাদের বৃথ! সংস্কার ছেদন করিয়। ধর্মের ছায়াতে আনয়ন 

করিবে । বাল্যকাল হইতে তোমাকে যেবধপ দেখিতেছি তাহাতে 

তোমাকে অধিক বলিবার আবশ্তক নাই; তথাপি তোমাকে 

মনে করিয়। দিতেছি যে, স্বামীর প্রশ্বর্যের অধিকারিণী হহুয়া 
তোমার বিনীত ভাব যেন অন্তরিত ন! হয়, তুচ্ছ বেশ ভূষাতে 
মন আকৃষ্ট না হইয়া হিতের প্রতি তোমার কুন্গমকর নিয়োজিত 

থাকে। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা করিবে এবং সকলের দ্বারা উত্যক্ত 

হইলেও কখন উচ্চ কথ। কহিবে না। সস্তান হইলে তাহাদের 

হাদগ্ের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিবে) কুসংস্কার বা কুটিল তাব 
অস্কুরিত হইবামাত্র সছুস্বন প্রিযনকথা দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ 

উন্ুলিত করিবে এবং ধর্মের কোমল বীজ বদ্ধমূল করিবে । 
তোমার ন্বামীর মঙ্গলে যেমন স্ুখ-দ্বিগুণকারিণী হইবে তেমনি 
সময়ের ছুঃখে সমছ্ুঃখিনী হইয়া তাহার হদয়ভায় লাঘব করিবে। 

এইক্পে পুত্র কন্ত। ফেশড়ে লইয়া! পুনর্বার যখন আমার নয়নের 



বন্ধুর প্রতি উক্তি । ৪৯ 

স্হ্াখ উপস্থিত হইবে তখন যেন দেখিতে পাঁই পে তোমাকে 
প্রতিপালন কৰা আমার সার্থক হইম্নাছে এবং তোমার মাতা 

ঘেন যুক্তকণ্ে বলিতে পারেন 'আমি এমন পুণ্যবতী কন্ার 
জননী হইয়| কৃতার্ঘ হইলাম ।, 

সমাপ্তোয়ং কন্তোপদেশে! নাম দ্বিতীয়? সর্গঃ। 

বন্ধুর প্রতি উক্তি 

৫ ন্নাগুন। অনেক দিন তোমাকে না দেখিয়া ধের” 
কাতর হইফাছি তাহা তুমি আমাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে । 

'অলদিনের মধো তোমার সহিত সাক্ষাৎ হহবে এই আশান 

অ'্মার মন আহলাদনীরে তাসিতেছে। বাপাকালের সৌহাদি 
ক অমূল্য দন তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। সংসারে এমন 

ছুখ লাই বে শ্ুচদের নিকট ব্যক্ত করিয়া জতভার না হই ॥ 

এমন মানন্দ কি আছে যে তোমার সহিত বিভাগ করিলে 

নব গনিত নাহয়! নয়ন তোমাকে প্রেমাশ্র উপহার দিবার জন্গ 

টিলউল করিতেছে, হৃদয় তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল 

হইছেছে। চোমার স্কন্ধোপরি বাহু দিয়া বেড়াইতে ও মধুর 
ভন্কনো করিতে না ন্দানি কত আনন্দ লাভ করিব। ছে 

প্রাণাধিক ' আমাদের প্রতিদিনের কাহিনী স্মরণ হইলে জদগ্প 

কি করিতে থাকে তাহা বলিতে পারি না--একত্রে আহার 



পূ হেমজ্যোতি। 

নিহার, একত্রে পুস্তক রচন!, একত্রে অধ্যয়ন, একভে উপাসও) 

ঈহার একটাও ভুলিবার নহে। সেই স্যারাগলোররির্রিসিরে 

কনুদিন নিজ্জন উদ্যানে বসিয়া কত কথা কহিতাম, গ্রক্কাতির 

আঁশ্চর্যা শোভ1 বিলোকনে মুগ্ধ হইয়া একস্বরে ঈশ্বরের মহিম' 

গ।ন করিতাম, এবং প্রতিদিন নৃতন নূতন ভাবকুস্থম সঞ্চয় পুব্বক 

হন হাপ রচন। করিয়! সেই বরণীয় পুরুষকে উপঙ্থার দিতাম । 

প্রষ সুহৃদ! বিরহদিবসের যে কত কথা তোমাকে বলিবাু 

জন্ত গাথিয়। রাখিয়াছি তাহা এই ভদয়ই জানিতেছে ; জীবনেন 

কণ্টকময় পথে ক কষ্টে পরম পিতার পবিত্র ভবনে উপনীত 

হহয়াছি তাহা তোমাকে বলিধ এবং আমার হবে ত্তোনারি হৃদ 

হার প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ,পিত করিয়া দিধ--একত্রে দ্্টজচন 

(প্ই পরম সুহৃদের অচ্চন। করিরা কতাথ ততব। অভিন্ন ভদ্র 

"২ কত অমৃতময় মধুময় তাহা তোমার ভজ্ঞাত নাত । ঢু হদক 

5হ্ত্তে সুরভি গ্রীতিসমীর একত্র হৃহয়। যখন ঈশ্বরকে গন্ধদান 

করে খন তাহা এক হইয়া যান্ধ।॥ হে তাব। আমি জাল 

কলম্ব করিতে পারি না, তুমি এখানে আমির ছ্পশামার মনে 

সন কর এবং তোমার মুখচক্্রমার 'নম্মল চক্ষিক: বিকীণ কার্য] 

অঃমার গৃহ আলোকময় কর। মনে করি তোমাচক পাহলে,আর 

কথ্ন ছাড়িয়া দিব না, তথাপি ছঈ্শ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হউক এহ 

গমার একমাত্র প্রবোধ,। কহিতে কহিতে বকা বদ্দি আড় 

হয় তথাপি মনে মনে তোমার শপ গাহিতে থাকিব। আম ব 

£*কালের সুদ এবং পরকালের অগ্রজ বলির আমি ভোমাতকে 
রা 

জনিয়াছি। 

সমাৃপ্টোয়ং বন্ধুতা নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ! 



জ্যায়ানের প্রতি কনীয়ান ভ্রাতার উক্তি 

ভ্রাতঃ! *এআপনার নেহবিগলিত প্রীতির ছায়ায় এতদিন 

অধিবাদ করিতেছি; ছুঃখের কথা কাহাকে বলে আমি তাহ। 

জানি না। আমাদের ভ্রাতৃভাঁবের মধ্যে তাপ কথন স্থান পাষ 

নাই। বাল্যকাল অবধি যেমন একত্রে আহার একত্রে ক্রী়। 

“কৌতুক করিয়াছি, তেমনি প্রীতির একশেষ আমাদের মধ্যে 
বিরাজ করিতেছে । কিস্ত এতদিন আপনার অমায়িক উদার 

স্নেহসলিলে নিমগ্র থাকিয়া আপনার গুরুভাঁর উপলব্ধি করিতে 

পারি নাই-__এক্ষণে আমাদের প্রীতি গভীর পবিত্রভাব ধারণ 

করিতেছে, জানিতেছি যে পিতার ন্তায় আপনি আমার পুজনীয়। 

আমি যেমন আপনার ন্েহের ধন তেমনি আপনি আমার প্রত 

এবং আমি আপনার বিনীত সেবক ॥ দেখিয়াছি যখনি কথাতে 

কার্যেতে আমার কোন ক্রটি দেখিয়াছেন অমনি আপনি মধুমান 
উপদেশ দিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং পাঁছে আমার 

পরিশ্রম হয় এই ভয়ে কন্ধরে হস্ত বেষ্টন করিয়! আন্তে আস্তে 

আমাকে সত্যের পথে আনিয়াছেন। ভ্রাতা ভ্রাতাঁয় মিল হইলে 

যে কত স্ুথ তাহ! হৃদয়েই রহিল. যেন স্বর্গ হইতে দেবপ্রাতি 

অবুতীর্ণ হইয়া! আমাদের উভয়কে বাধিয়াছে। আপনার স্সেছেৰ 

প্রতি কণা পর্ধত সমান কৃতজ্ঞতা দিয় পরিশোধ করিলেও 

নৃনের্ পরিতৃপ্তি হয় না। হিমগিরির গুহার যেমন ক্ষুদ্র বিহঙ্গ ম- 



€২ হেমজেযাতি। 

নল কুলার নিম্মাণ করিয়া বসতি করে, আমি তেমনি আপনার 

আশ্রয়ে বাস'করিতেছি। আপনার দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিপার্ণ যেমন 

ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছি তেমনি সংসারের কর্তব্যসকল আপনার 

নিকটে শিক্ষা করিতেছি । একদিন আপনি গৃহে না থাকিলে 

দিশাহারা হই এবং আপনার মুখচন্দ্র পুনর্ধার আমার নয়নে 

আলোককিরণ বর্ষণ করিলে আমি সকল ভার হইতে মুক্ত হুই। 

বাল্যকালের এক এক দিনের কথা৷ মনে হইলে মন শ্লীতিতে 
বিগলিত হয়! উভয়ে যখন বিগ্ালয়ে বিগ্ভাভ্যাস করিতাম 

তখন কত যত্বে আমার কঠিন পাঠগুলি আমাকে বুঝাইয়] দিয়া 
তবে আপনার পুস্তক দেখিতেন। যাহা! কিছু ভাল লাগিত, 

তাহাই "এস মজ! করে খাই” এই বলিয়া আমার সহিত বিভাগ 

করিয়া! ভোজন করিতেন; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি 

কোন আমোদ সম্ভোগ করিতেন না। পিতামাতা আমাদের 

ভাব দেখিয়া ন। জানি কতই পরিতৃপ্ত হন। আমি আপনার 

সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পিতামাতার সেবায় আমি 
আপনার সহচর হইব, যাহ। কিছু কর্তব্য আপনি তাহ! আদেশ 

করিলে আমি প্রাণ দিয়াও তাহা প্রতিপালন করিবার চে 

করিব। 

সমাপ্ডতোক়ং সৌভ্রাজো। নাম চতুর্থঃ সর্গঃ। 



আলোক ও দ্রষি 
টিটি 

বিশ্বরচনচুর মধ্যে যে সমন্ত কৌশল নিশ্বপতির অসীমজ্ঞম 
« মহীরনসী শক্তির নিদর্শন প্রদশন করে, আলোক রচন। তন্মধ্যে 

এক প্রধান কৌশল । আলোকদংক্রান্ত ষেস্কল অভিনৰ তত্ব 

ইছাবিত হইন্জছে তাহা আ'লাচন| করিয়! দেখিলে বিলম্ময়াপঞ্ণ 

হইত হয় । আলোকের স্বর, চক্ষের সহিত তাহার আন) 

সন্বপ্কধ, ভাহার গতি ও ব্গে_ই₹- প্রতভোক বিষয় পাঠ করিয়? 

টি চমত্কৃত হইবেন। 

আমরা যখন সায়ংকালে দিবা হীরকখাঁচত গগনমগুলের 

নেত্রগাত করি তখন আমদের দষ্িপথ থে কতদর পথাঙ্গ 

দবস্ুত হয় তাহা মনে ধারণ করা খসভ্ভব( কিভ্ঞ বিশে 

আমশ্চর্দ এই যে অদ্ধ হস্ত স্থান ব্যবহিত ৬ধান বস্ত দর্শন করিলে 

আমাদের নেত্রক্ষেত্রে ষে সমস্ত কার্য উৎপন্ন হয় সেই অচিত্তা- 

স্থিত বস্তমুদরকে দৃষ্টি করিবার সমপ্ন সেই সম্প্ত কার্য সম্প্ন 

রি থাকে । 

চক্ষুপুততলিকার অন্তভাগ একটি ,বহুকম্পসংযুত ধমনীমনজ 
দ্বারা আবৃত। মান্তক্ষনি:স্থত ধমনীসমুদয়ের সহিত তাহার 

সংল্রব রহিয়াছে । (কোন বস্তর প্রতিরূপ নেত্রক্ষেত্রে প্রতিফলিত 

হইলে সেই ত্বকের স্পন্দনক্রিয় দ্বররা আমাদের দৃষ্টি উৎপন হইয়! 

থাকে । 

প্র ঞে 
পু 
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কিন্ত লক্ষ যোজন দূর হইতে আলোক অবতরণ করিয়া কি 

প্রকারে আর্মাদের দর্শন কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পারেশ রই 

প্রশ্নে কেবল ছুই উত্তর প্রদান কর! যায়। 

প্রথমতঃ, এই বহুদুরস্থিত পদার্থ সমুদর হইতে তদীয় পরমাণু 

সমুদ্রয় বিনির্গত হয়, সেই সকল পব্রমীণু আকাশপথ হইতে 
অবনত হয়, চক্ষুপুতলিকায় প্রবেশ করে এবং তথুস্তর্গত ধমনী- 

গুলিকে বিচণিত করে। এই প্রকারে দৃষ্িক্রিয়। সমুৎপাদন 

করে। ইহা! প্রাচীন মত। 

দ্বিভীক্পতঃ, সেই দূরস্থিত দৃশ্তপদার্থ এবং দর্শনেক্রির় ব্যবহিত 

স্থানে জ্যাতির্বাহক এক প্রকার স্থিতিস্বাপক অতি্স্ম বায়ুর, 

স্তায় পদার্থ বা ব্যোম বিদ্যমান আছে ; সেই ব্যোম ভূবাযুর স্থায 
প্রবাহধর্শন্ীল। ঘণ্টাধবনি দ্বার বাধু যে প্রকারে স্পন্দিত হইন্া 

শব উৎপাদন করে, সেই ব্যোমও আলোকময় পদীথ দ্বারা সেই 
প্রকারে স্পন্দিত হয়। সেই ব্যোমের প্রবাহ সমুদয় আকাশমাগ 

হইতে প্রবাহিত হইয়া আমিতে থাকে এবং বাঘুর স্পন্দনক্রিয়া 

দ্বার! শব্দ বে প্রকারে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, এই ব্যোমের প্রবাহ- 

সহকারে আলোকও তজপ চক্ষুর চিত্রপত্রে পতিত হয় এখং 

তদন্তর্গত ধমনীসকলকে পরিচালিত করে । 
নেত্রতত্-পণ্ডিতগ্রণের মধ্যে এই ছুই বিভিন্ন প্রকার মত 

প্রচলিত আছে। ইহার, প্রথম মত গ্রাহ্ হইলে দর্শলেন্র্ি় ও 

স্রাণেন্দ্িয়ের স্থিত অভ্যাশ্চর্্য সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করাযায়। যেদন্ 

গন্ধদ্রব্য হইতে তীয় সুক্ম পরমাণুসকপ বিনির্গত হইয়| নামা 
রন্ধে। প্রবেশ কৰে ভাহাতেই আমাদের আত্রাণস্থথের উপলব্ধি 

হয়, তেমনি কোন দূরম্থিত দৃত্ত পদার্থ হইতে তীয় আলোক- 



আলোক ও দৃহি। ৫? 

পরমাণু মিঃসারিত 'হইক্সা চক্ষুপুত্তলিকায় প্রবেশ ও তদস্তরস্থ 
ধমনীসক্ষলকে কম্পান্িত করে, তাহাতেই ৃষিক্রিযী সম্পর হইয়া 

থাকে । * 

দ্বিতীয় মত সিদ্ধান্ত হইলে দর্শনেক্জিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিশেষ 
বক্যতা দৃষ্ট হয়। এমন কি, তাহা হইলে আমাদের শ্রবগক্রিয়ার 
উৎপত্তি বিস্য়ক যে সকল নিয়ম নির্ণীত হইয়াছে, তাহা দশন 
বিষয়েও অন্রান্ত্ররূপে পিযোজিত হইতে পারে । 

আলোকের গতিবিষয়ে পঙ্ডিতেরা উল্লিখিততরূপ দ্বিবিধ 

সম্প্রধায়ে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব মত রক্ষার জন্ত ছুই বিভিন্ন গাকার 

»বশ্বান অবলম্বন করেন। এক সম্প্রদ:য়ের পাঁগতেরা সকল 

পদার্থ হইতে তদীয় আলোকপরমাণু নিঃসরণকে দৃষ্টি সমুৎপাদনের 
প্রতি একমাত্র কারণ জ্ঞান করেন। অন্য সম্প্রদায়ের পাওতগণ 

সমণ্ত ত্রদ্ধাগুব্যাপী এক প্রকার প্রবাহ্ধন্মশীল অতি সক্ষম বাুন 

স্তাঁয় পদাথের বা ব্যোমের অবস্থান বিশ্বাস করেন। 

" মহাত্মা নিউটন, ধিনি অনুমান কিম্বা কল্পন! অবলম্বন করিয়। 
কোন বিষয় সিদ্ধান্ত না করিয়া কেবল পরীক্ষা ও মুক্কিপথে 

পদার্পণ করিয়া সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানলাভে তৎপর ছিলেন, তিনিও 

আ[ললোককে পরমাণুবিশিষ্ট জ্ঞান করিতেন। তাহার জান্বকুল্য 

বশতঃ উল্ত মত অনেককাল পর্যন্ত অনেকানেক পণ্ডিতগণ সহসা! 

খণ্ডন করিতে সাহন করেন নাই। হিউজেন্স্ প্রন্থতি নব্যহর 

» পঙ্ঙিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাসহকারে উহার প্রতিকূল মত সপ্রমাণ 

করিয়াছেন। « 

ই্দানীস্তন পণ্ডিতের আলোকসংক্রান্ত যে সমস্ত পরমাশ্চয্য 

বিষয় অতীব বত্র ও অশেষ পরীক্ষাসহকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 



৫৬ হেমজ্যোতি। 

এবং তদ্বিষয়ক নূতন নূতন নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন তাহা হিউ- 

জেন্সের মতের প্রচার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে? এই 

ছই প্রসিদ্ধ মতের প্রভেদ এই যে» এক মত বিশ্বাস করিলে 

জলোকবিংয়ক সাধারণতত্ব অবধারণ কর! যায় যথার্থ বটে, 

কিন্ত তৎসংক্রাস্ত ষে সকল নূতন নূতন বিষয় দিন দিন উদ্ভাবিত 

হইতেছে তাহার সকল বিষয়ে সেই মত প্রয়োগ কও যায় না, 
কিন্ত অপর ম-াহুমারে উহার প্রাক্স সমস্ত নিগৃঢ "তত্ব ব্যাখ্যা কর! 
যাইতে পারে। এই জন্ত এইক্ষণকার পশ্ডিতগণ এই শেষোক্ত 

মতাবলম্বী। 

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, বাযুর ম্পন্দনক্রিয়া! দারা হে 

প্রকার শব উৎপন্ন হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, সেই প্রকার 

সমুদয় ব্রন্মাগুব্যাপী ব্যোমের প্রবাহে আলোক উৎপন্ন হইয়। 
নেত্রক্ষেত্রে পতিত হয়। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই, এই প্রবাহ কীদৃশ বেগে আকাশপথে 

গমন করে? অচিস্ত্য দৃবস্থিত জ্োতিগণ হইতে আলোক কত 

শীঘ্র অবতরণ করিয়। নেত্রক্ষেত্রে পতিত্ত হয়? লক্ষযোজন দুরে 
অগ্নি প্রজ্লিত হইলেও কি তৎক্ষণাৎ তাহার আলোক দৃষ্ট হইয়] 

থাকে, কিন্বা ক্ষণকাল বিলম্বে তাহা দৃষ্টিগোচর হয়? যদি তাহাই 

হয়, তবে আলোক কত সময়ে কতদূর গমন করে তাহাই বাকি 
প্রকারে নির্দিষ্ট হইতে পারে। 

মনুষ্যের জ্ঞানোন্লাতির বিষয় পর্যালোচন। করিলে প্রতীত 

হইবে যে জ্ঞানরূপ অমূল্য রত্ব লাভ করিবার জন্ত কত লোকের 
কত যত্ব নিরর্৫থল হইয়াছে, কত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, কত 

স্মম্ম বুথ! ব্যয় হইয়াছে তথাপি সে রত্ব উপলব্ধ হয় নাই? কিন্ত 



আলোক ও দৃষ্টি। ৫৭ 

ঈশ্বরেচ্ছায় কোন্ সাান্ত হৃত্রে তাহা হস আবিষ্কৃত হইয়াছে! 
কত সঙ্গয়ে কেবল কোতুহলাক্রাস্ত হইয়া নিশ্রয়োজনীয় অনর্থক 
বিষয় অনুসন্ধান করিতে, করিতে অলক্ষিতপূর্ব বহুমূল্য রদ 
উপলব্ধ হইয়াছে । আমরা যাহা৷ অতীব ব্যগ্র হইয়া অনুসন্ধান 
করি, তাহ! হয়ত কোন কার্যের নহে, কিন্তু যাহা অবশেষে লাভ 

করি তাহা ভ্রমূল্য ও হিতমাধক। বিশ্বপচির বিশ্বরচন! মধ্য যে 

এই প্রকারে কত বিষয়ে উন্নতি হইতেছে তাহা নির্ণয় করা 

স্কঠিন। বিশ্বরাজা কেবল উন্নতিরই ব্যাপার! বিশ্বপতির 

কেবলই উন্নতিই অভিপ্রায়! 
১, আলোকের বেগ ও গতি বিষয়ক নিয়ম সমুদয় যে প্রকারে 

প্রকাশিত হইয়াছে তাহা গুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন। 
যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রনহকারে বৃহস্পতির চন্্রচতুষ্টয় আবিষ্কৃত 

হইল, তখন পণ্ডিতমগুলী তাহাদের গতিবিধি নিরূপণ করিতে 
ব্গ্র হইলেন। তাহার এক এক চন্দ্র বৃহস্পতিকে যত সময়ে 
একবার প্রদক্ষিণ করে তাহা রোঈমর নামে একজন প্রসিদ্ধ 

জ্যোতির্ষেত্তা তাহার গ্রহণগণন! দ্বার স্থির করিতে গ্রবৃ্ 

হইলেন। 
. প্রথম চিত্রক্ষেত্রে সক্ধ্য। কখগ খচছজ ঝ সমুদয় 

পরথিবীর স্থান-_-এই কএক স্থানে পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন কালে 

অবস্থিতি করে। ব বৃহস্পতি সুর্যের কিরণ পাইয়। শ্বকীয় ছায়। 

'চাহার পশ্চাপ্তাগে নিক্ষেপ করিতেছে । ট ঠ চিহ্রিত বৃক্তরেখা। 

স্তাহার একটি চক্রেন্ন কক্ষামগুল। বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতে 



৫৮ হেমজ্যোতি ॥ 

করিতে প্রতিবার তাহ! উ চিহ্থিত 

স্থান হইতে ছাপাতে প্রবেশ“করিয়া 

ঠ হইতে আবার বিনিরগত হইবে 

সন্দেহ নাই । 

যে স্ময়েউক্ত চন্ত্র একবার 

আবৃত্তির পর বৃহস্পতির ছারাতে 

প্রবেশ করে কিম্বা! যে সময়ে তাহ। 

হইতে বহির্ঠত হয় তাহ! স্থচারুরূপে 

লক্ষিত হইলেই সেই চন্দ্রের বেগ 

একপ্রকার নিক্বপণ করা যায়। সে 

সময় লক্ষ্য করাও কঠিন কর্ম নহে। 

এই চন্দ্র যখন বৃহস্পতির ছায়াতে 

প্রবেশ করে তখন ইহ। সুর্্যরশ্মির 

অভাবে অন্ধকারে আবুত ও অদৃ্ঠ 

হইয়। যায় এবং ছায়া! হইতে নির্মক্ত 

হুইলেই পুনর্বার হৃর্য্যরশ্শি প্রাপ্ত 

হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। রোঈমর 

ইহা! মনে মনে স্থির করিয়! সেই 
চন্ত্রেরে বেগ নির্ণয় করিতেত্ত প্রৰৃ 

হইলেন; কিন্তু যাহাতে ভাহার পরীক্ষা স্থচাকুরূপ সম্পন্ন হয় এই 

উদ্দেশে তিনি ধৈর্যযপূর্বক অনেক মাল 'অপেক্ষা-করিতে স্থিরনিশ্চয় 

হইলেন। 

এক্ষণে মনে কর! যাউক, যে, সেই চন্দ্রের উপর্যযপরি ছইবার 



৫৯ 

গ্রহণঘটনার মধ্যে ৪৩ ঘণ্টা সময় অতীত হইল। ইহা দেখিয়া 
অবস্তই*্মমনে হইতে পারে, বুঝি ইহার পরেও ৪৩ ঘণ্টা অন্তর 
গ্রহণ উপস্থিত হইবে। , 

পৃথিবী ঘখন স্বীয় কক্ষার ক চিত্রিত স্থানে স্থিতি করে তখন 

তাহা বৃহস্পতি গ্রহের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। যখন পৃথিবী 

ছয় সৃপ্তাহ স্পরে থ চিহিত স্থানে গমন্দ করে তখন বৃহস্পতির 
চন্দগ্রহণ ৪৩ ঘণ্টা অপেক্ষা কিঞ্িৎ অধিক সময়ে সম্পন্ন হইতে 

দষ্ট হয়। যখন পৃথিবী ৩ মাসের পরে গ চিহ্িত স্কানে আগমন 

করে তখন নিদিষ্ট সময় অপেক্ষা বিংশতি পল বা৮ মিনিট বিলঙ্ষে 

»০সই গ্রহণ সংঘটিত হয়। এই প্রকারে পৃথিবী ঘ চিহ্িত শ্থানে 

উপনীত হইলে ত্রিংশতি পল বা ১২ মিনিট ও চ চিহিতি স্থানে 
অবস্থিত হইলে চত্বারিংশত পল (১৬ মিন্ট) আবী হইলে সেই 

গ্রহণঘটন। প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

, এই সমস্ত ব্যাপার দশন করিল রোঈমরের মন্ত্রক বিঘুণিত 

হইল। তিনি মনে করিলেন বুঝি তাহার গণনায় কোন দোষ 
থাকিবে । কিন্ত তিনি ইহাঁও বিবেচনা করিলেন যে গণনার 

দোষ থাকিলে সময়ের নিতান্ত বিশঙ্খল] হইত-_তাহ! হইলে 

গ্রহুণঘটনা নিদ্দি্ সময় অপেক্ষা কখনো বা শীত কখনে। ব! 

বিলম্বে উপস্থিত হইত । কিন্তু তাহ! না হইয়। যখন প্রতিবার 

বিলম্বই হইতেছে এবং গ্রহণঘটনার, সময় প্রতিবার দশ পল 

(৪ মনিট) করিয়া! নিম্নমিতরূপে বুদ্ধি পাইতেছে, তখন গণন। 

দোষাশ্রিত হওয়া *কখনই সস্ভব বোধ হয় না) ইহার কোন 

অবিদ্দিত কারণ থাকিবে সন্দেহ লাই । 

ইহ নিশ্চয় করিয়া রোঈম্র এই বিষয়ের বিশেষক্ধপ পরীক্ষা 



৬৪ হেমজ্যোতি। 

জন্ত আরো! ছয় মাস কাল ব্যয় করিতে নিষুক্ত রহিলেন। এই 
প্রকারে কাল তিরোহিত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী সেই 
জ্যোতির্বেত্তীকে সঙ্গে করিয়া ছ চিহ্তি স্থানে আনয়ন করিলেন। 
এই সময় তিনি বৃহস্পতির চন্ত্রগ্রহণ নিরীক্ষণ করিয়। দেখিলেন 

যে নির্দিষ্ট সময়াপেক্ষা কেবল ৩* পল (১২ মিনিট ) পরে গ্রহণ- 

ঘটনা উপস্থিত হইলণ যখন মাসাষ্ট পরে পৃথিবী জ চিত্রিত 
স্থানে আগমন করিলেন তখন ২* পল (৮ মিনিট) মাত্র-বিলম্ব 

হইল। এবং অবশেষে যখন পৃথিবী স্বীয় কক্ষাকে একবার 

প্রদক্ষিণ করিয়। পুনর্ববার ক চিহ্িত স্থানে উপনীত হইলেন তখন 
নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ৪৩ ঘণ্টার আর কিঞ্চিম্মাত্রও বিলম্ব হইল না । 

এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া রোৌঈমর মনে মনে চিন্তা 

করিলেন পৃথিবী হইতে বৃহস্পতিগ্রহ্থের দূরাদুরান্ুসারেই তীয় 

চন্দ্রের গ্রহণঘটনার সময় বৈলক্ষণ্য হইয়! ধাকিবে সন্দেহ নাই। 

পৃথিবী বৃহস্পতি গ্রহ হইতে ঘত দুরে গমন করিতে থাকে, গ্রহণ- 
ঘটনার ততই বিলম্ব হইতে থাকে । যখন পৃথিবী ক স্থানে 
আব্স্থিত ছিল তখন ষত সময়ে বুহস্পতির চক্র বুহস্পতিচ্ছায়। 

হইতে বহির্গত হইয়। পুনব্বার তাহাত্তে প্রবেশ করিল, পৃথিবী 
চ স্থানে আগমন করিলে তদপেক্ষা ৪* পল (১৬ মিনিট) কাল 

বিলম্ব হইতে দেখা গিয়াছে। পৃথিবীর কক্ষামগলের ব্যাস 
৯২৯,০০*,০০ লক্ষ ক্রোশ'। অতএব পৃথিবী শ্বীয় কক্ষার ক 

চিহিত স্থান হইতে চ চিহতি স্থানে ৯২০,০০০, ক্রোশ গমন 
করিলে এঁ গ্রহ্ণঘটনার ৪* পল বা ৯৬ মিনিট বিলম্ব হয়। * 

* বন্ততঃ ১৬ মিনিটের কিছু বেশী ১৬ মিনিট ২৬ সেকেও বিলম্ব হয়। 



আলোক ও দৃি। ৬১ 

এই হেতু গণনাদ্বার! স্থির হইল যে পৃথিবী বৃহস্পতি হইতে প্রা 

লক্ষ ক্রেি দূরবর্তী হইলে গ্রহণঘটনায় এক সেকেও কাল বিলম্ব 
হয়। রর | 

রোঈমর এই সমস্ত বিষয় জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন ,কিস্ত 
কি প্রকারে তাহার কারণ নির্দেশ করিবেন? পৃথিবীর দুর- 

সামীপ্য অনুগারে ঘে বৃহস্পতির অধীনস্থ চন্দ্রগ্রহণের যথার্থই 

সময়বৈলক্ষণ্য হইয়াছে--এ অনুমান কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে। 

পৃথিবীর গতির সহিত এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাক 

সম্ভব বোধ হয় না। আম্র! দেখিতে পাই যে, সূর্য্য পূর্বদিকে 
“উদয় হইয়! পশ্চিম দিকে অস্তগমন করেন কিস্তু বাস্তবিক তাহ! 

সুর্যের গতি নহে। অতএব যাহ] চক্ষে প্রত্যক্ষ হয় তাহাঁতেই 

বিশ্বাস করিলে এ সমস্ত বিষয়ের যথার্থ তত্ব লাভ করা যায় না। 

অতএব এই গ্রহণঘটনার সময়বৈলক্ষণ্যের কারণ কি? 

রোঈমরের সহসা মনে হইল থে বৃহস্পতির চন্দ্র যে দণ্ডে বৃহস্প- 

তিচ্ছায়ার প্রবেশ করে তদ্দগ্ডেই আমরা সে বিশয় অবগত হইতে 

পারি না, কিছুকাল বিলম্বে উক্ত ঘটন। আমাদের সমক্ষে প্রকাশ 

পাদ বুহস্প'উর চন্দ্রের ছায়াপ্রবেশ আমাদের তখন অনুভূত 
হর.হথন সেহ চক্র অদৃষ্ত হইবার সময় তদীয় অবশিষ্ট আলোক 

তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া আমাদের নেত্রক্ষেত্র স্পশ 

করে। কিন্তু চন্দ্র যখন ছায়ায় প্রবেশ করে তখনই তাহার 

গ্রহণ হয় এবং তাহার অবশিষ্ট আলোক যখন ভূলে অবতীর্ণ হয় 
তখনই সে গ্রহণ প্রশ্্যক্ষ হয়। অতএব পৃথিবী বৃহস্পতি হইতে 

যতদ্রে অবস্থিতি করে উক্ত ছুই ঘটনার মধ্যবর্তী কালের ততই 

বুদ্ধি হয়। 
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এই প্রকারে আলোকের গতি ও বেগ নির্ণাত হইল। 
কোথায় বা! বৃহস্পতির চন্ত্রের গ্রহণঘটনা এবং কোথায় 7 আলো- 

কের অত্যাশ্চধ্য অচিন্তনীয় সহবর ব্গে! পূর্বেই উন্নেখ কর 

গরাছে যে বৃহস্পতি হইতে পৃথিবীর € দুরত্ব প্রায় লক্ষ ক্রোশ বৃদ্ধি 

হইলে তাহার চন্দ্রের গ্রহণঘটন।! এক সেকেও্ড কাল বিলম্ব হয়। 

অতএব আশ্চধ্য দেখ+ আলোক প্রতি সেঁকেণ্ডে প্রায় ১০০১০০০ 

ক্রোশ গমন করে। | 

এই পরমান্ধ্য অংবিক্রিয়] দ্বারা রোঈমর আপনাকে চিরন্ম- 

রণয় করিরাছেন | ধাহারা আলোককে পরমাণুবিশিষ্ট বোধ 
করেন তাহাদের মতে সেই পরমাণুসকল প্রত্যেক সেকেগ্ডে লক্ষ 

(কেশ গনন করে। আব ধাহারা আলোককে প্রবাহবিশিষ্ট 

জ্ঞান করেন তাহাদের মতে সেই আলোকগ্রবাহ ১০০১০ ০ 

ক্রোশ করিয়া আকাশপথে সঞ্চরগ করে । জলে প্রস্তর নিক্ষেপ 

করিলে জলপ্রবাহ যে প্রকারে প্রবাহুত হইতে থাকে, আলোক- 

প্রবাহও দেই প্রকারে সঞ্চালিত হর । 

প্রবাহের খিষয় বিবেচনা! করিবার সময় ইহা মনে রাখ! 

কণডবা যে প্রবাহের প্রতীয়মান গতি বান্তবিক জলের গতি নহে । 

অবাঞুবিচলিত পুষ্ষরিনীতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে যে প্রবাহ- 

মণ্ডল উৎপন্ন হয় তাহ! বোধ হয় ঘেন সেই মণ্ডলের কেন্ত্র হইতে 

ফমিকই দুরে গমন করিতেছে-কিন্ত বাস্তঁবক তাহা নহে। 
ব।হশীল জলে কোন লঘৃবস্ত নিক্ষপ করিলে তাহা কখন 

প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গমন কবে না। এই একার যদি একখান 

স্থদীর্ঘ চাদর আন্দোলন করা হায় তবে তছুৎপন্ন প্রবাহ সমুদয় 

বোধ হয় যেন সঞ্চলিত হইতেছে, কিন্ত সে কেবল বোধ-মাত্র 
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সেই প্রাবাহিক গতি বাস্তবিক গতি নহে ; সেই প্রবাহ একবার 

উর্ধদ্দিকে১একবুর অধোদিকে দোলিত হইতে থাকে । তাহাতেই 
বোধ হয় যেন একস্থান শুইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে । 

নদী ও সমুদ্রপ্রবাহেরও চলনক্রিয়া নাই। যে নৌকা নদীতে 

ভাদমান থাকে ভাহ। তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে নাশকোন 

হংসকে প্রবাহ্শীল জলে সম্ভরণ করিতে দেখিলে অবশ্ই প্রতাক্ষ 

হইবে যে তাহা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে না, প্রবাহ 

ক্রিয়ায় তাহার শরীর দোলায়মান হইতে থাকে । যদ্দি প্রবাহের 

দৃশ্বমান্ গতির সহিত জলের গতিক্রিয়1 যথার্থই সম্পন্ন হইত; তবে 
শকি হংস কি পোত সকল বস্তই প্রবাহের সহগামী হইত, সন্দেহ 

লাই। 

অতএব আলোকপ্রবাহের বিষয় বিবেচনা করিবার সময় 

(নই প্রবাহকে গতিশক্তিম্পন্ন বোধ করা কনাপি যুক্তিসিদ্ধ 

নহে । কি জলপ্রবাহ, কি বায়ুপ্রবাহ কি, আলোকপ্রবাহ- 
সকল প্রকার প্রবাহেরই সমান ধর্ম--কাহারও যথার্থ গমনক্রিয়। 
নাই। 

আলোক প্রবাহের বিষয় ইতিপূর্বে যাহা কিছু উল্লিখিন্ত 

হইয়াছে, তাহাতে তাহার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ পায় নাই । 

এখনো যাহ! অবশিষ্ট আছে তাহা আশ্চর্যের একশেষ রলিতে 

হইবে। 

এই [চত্রক্ষেত্রে কুস্তপৃষ্ঠাকতি একটি অগ্যল্প উদ্বক্র কাচের, 
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উপরে একটি চতুক্ষোণ কাচ স্থাপিত হইয়াছে। চ চিহ্িত হান 

উভয় কাচের সংস্পর্শ স্থান। এস্থলে বিবেচনা ,করা “র্ভব্য যে 
চ হইতে অধস্থিত কাচপৃষ্ঠ যত অন্তর হইতে থাকে, এ কাচন্য়ের 

উভয় পৃষ্ঠ পরস্পর ততই দূরবর্তী হইতে থাকে । ছ চিহ্নিত স্থানে 
তাহার পরম্পর যত অন্তর, জ চিত্বিত স্থানে আরও অস্তর এবং 

ঝস্থানে তদপেক্ষ। আধক অন্তর । | এ... 

এই ছুই কাচ উক্ত প্রকারে সাজাইয়া তাহার উপর কোন 
বিশেষ বর্ণবিপ্লিষ্ট জ্যোতি নিক্ষেপ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপা'র 

ঘটিয়া। উঠে। যেস্থানে উভয় কাচ পরস্পরকে স্পর্শ করে সে 
স্কানে প্রথমে একটি কৃষ্ণবণণ বিন্দু দেখা যায়। এই বিন্দকর 
চতুর্দিকে একটি রক্তবর্ণ জ্যোতিশ্চক্র দৃষ্ট হয়--এই জ্যোতি- 
স্চক্রের চতুর্দিকে আর একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রাবেষটন প্রত্যক্ষ হয় 
তাহার চতুপ্পার্থখে আর একটি লোহিত জ্যোতিশ্চক্র এবং তাহার 

চতুর্দিকে ছায়ামণ্ডল উদয় হয়। এই প্রকারে একবার ছায়াচক্র 
একবার জ্যোতিশ্চক্র উপর্যযপরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

প্রত্যেক জ্যোতিশ্ক্র অধস্থিত কাচপৃষ্ঠ হইতে যত দুরে স্থিতি 

করে তাহ! পরিমাণ কর! বড়ই ছুফর হইয়া! উঠে। 
এই সমস্ত পরীক্ষ। দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় যে প্রথম জ্যেতিশ্চক্র 

হইতে অধস্থিত কাচপৃষ্ঠ যতদূরে, দ্বিতীয় জ্যোতিশ্চক্র হইতে 
তাহার দ্বিগুণ, তৃতীয় "চক্র হইতে তাহার ত্রিগুণ এবং চতুর্থ 

জ্যোতিশ্চন্র হইতে তদপেক্ষা চতুগ্ডপ দূরে অবস্থিতি করে 
ইত্যাদি । প্রথম জ্যোতিশ্চক্র এবং অধস্থিত কাচপৃষ্ঠের ব্যবহেত 
স্থান একটি প্রবাহেয় পুরিসর। দ্বিতীয় চক্র হইতে উদ্ধক্র কাচের 

পৃষ্ঠ যতদুর তাহা! ছইটি প্রবাহের আয়তন ইত্যাদি। প্রবাহক্রিযার 
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অবরোধ বশতঃ ছারামগ্ুলের উৎপত্তি হয়। উপরিস্থিত কাচের 

যে স্থান্ঞপ্রথম ছায়ামগুল প্রত্যক্ষ হয় সে স্থান হইতে অধস্থিত 
ক।»পৃষ্টের যত খ্যবধান তাহা একটী আলোক প্রবাছের আয়তন 

হইতে অল্পতর--এই জন্ত সে স্থানে প্রবাহক্রিয়ার অবরোধ হইল, 
স্থতরাঁং তথায় ছাঁয়া পড়িল। এই প্রকার প্রথম জ্যোতিশ্ক্র 

এবং দ্বিতীয় জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যবী স্থানে উভয় কাঁচের ঘত দুর 
তাহা! শকটি প্রবাহের আয়তন হইতে অধিকতর:কন্ত ছুইটি প্রবাহ 
হইতে কিঞ্চিৎ নান হওয়াতে প্রবাহ্ক্রিয়ার পুনর্ধার প্রতিবন্ধক 

উপস্থিত হইল, সুতরাং অন্ধকারের উৎপন্ভি হইল। কিন্তু দ্বিতীমু 

,জ্যোতিশ্ক্রের স্থানে উভর কাচের মধাস্থান ছুই প্রবাহের সমান 

বলিয়া জ্যোতিশ্চক্র উদয় হইল! আবার দ্বিতীয় এবং ডুতাক্স 

জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যবর্তী ছাক়্ামগুলের স্থানে কাচদ্বয়ের বাবহিতত 
স্থান ছুইটি প্রবাহ হইতে বুহন্তর কিন্ত তিনটি প্রবাহের সমান 
নহে, এই জন্ত পুনর্বার অন্ধকারের উৎপত্তি হইল। এ 

প্রকারে ক্রমাগত প্রবাহ্ক্রিকা। একবান্র প্রতিকদ্ধ একবার উৎপন্ন 

হইতে থাকে । অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে 

আ'হলাক প্রবাহের আয়তন স্থির করিতে হইলে, প্রথম জোতি 

শ্চক্রস্থানে উভক্ব কাচের দূরতা নিক্ধপণ করিলেই রূতকাধ্য হওয়া 

যায়। 

সকল বর্ণের জ্যোতিশ্চক্রের সমান ব্যাস নহে। সুতরাং 

ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক প্রবাহের আরতন বিভিন্ন প্রকার | 

লোহিত বর্ণের আলোকপ্রবাহের পরিমাণ সর্ধপেক্ষা অধিক 

তাহার পর নারঙ্গ বর্--পরে গীত, হরিত, শ্যাম, নীল ইত্যাদি 

বর্ণের আলোক প্রবাহ পর্যায়ক্রমে বিপুলতর হইয়া আইসে। 



৬৬ হেমজ্যোতি ॥ 

লোহিত বর্ণের আলোকপ্রবাহ এত সুক্ষ যে তাহার 6০০,০০ 

একত্র করিত্লে এক বুরুল স্থান মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারে। 
এবং ভায়োলেট বর্ণের ষষ্টিসহত্র প্রবাহ একত্র হইলে এক বুরুল 

স্থান পুর্ণ হয়। অন্তান্ত বর্ণের আলোঁক প্রবাহ উক্ত পরিমাণের 
মধ্যবস্তী। 

এই প্রকারে বর্ণেরু বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা কারণ নির্দিষ্ট হইল 

এবং শব্বও বর্ণের একপ্রকার অত্যাম্চ্ধ্য নিগুঢ় সন্বন্ধ নিরপিত 

হইল। বাযুপ্রবাহের আয়তনের হ্রাস বুদ্ধি অন্গসারে যেমন 
সঙ্গীতস্বরের তারতম্য হয়, আলোক প্রবাহের অল্লাধিক বিস্তার 

হেতু তাহার বর্ণের তেমন তারতম্য হইয়া থাকে । বাযুগ্রবাহের, 
উৎসেধ অনুসারে যেমন শব্দের উচ্চনীচত্ব অনুভূত হয় সেইরূপ 
আলোকপ্রবাহের উচ্চত্ব অনুসারে তাহার বর্ণ মলিন কিন্ব! 

উজ্ঘল দেখায়। শব্দমান পদার্থ বারা বায়ুর স্পন্মনক্রিয়! উৎপন্ন 

হইলে মেই ম্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণঢক্কা! স্পন্দিত হয় বলিয়া যে 
প্রকার শন্দজ্ঞান হয়, সেই প্রকার দৃশ্তমান পদার্থ বারা সুক্ষ 
বায়ুবিশেষের প্রবাহ সঞ্চার হইলে সেই প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে 

মেত্রান্তর্শত ধমনী সমুদয় বিচলিত হয় বলিয়! দৃষ্টিজ্ঞানের উপলব্ধি 
হত্ব-।- 

যখন আমর! কোন লোহিতোজ্জল নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করি, তখন উল্লিখিত নিয়সান্ুসারে সেই নক্ষত্র হইতে আলো'ক- 

প্রবাহ আকাশপথে প্রবাহিত হুইয়! নেতুক্ষেত্রে পতিত হয়-- 

এই সকল প্রবাহ চক্ষুপুত্তলিকার ছিদ্রের, অভ্যন্তরে প্রবেশ 

করিয়। চিত্রপত্রে পতিত হয় এবং ইহার প্রত্যেক প্রবাহে সেই 
পঞ্জ এক একবার স্পন্দিত হইতে থাকে । অতএব প্রত্যেক 



আলোক ও দৃষ্টি। ৬ 

সেকেও্ডে নেত্রক্ষেত্রে যত প্রবাহ পতিত হয়, প্রত্যেক সেকেও্ডে 

চিত্রপত্র্রতবার কম্পিত হয়, সন্দেহ নাই ্ 

পূর্বেই উপ্লথ কর! গিয়াছে, আলোক প্রতোক সেকেও্ডে প্রায় 
১০৯১০০০ ক্রোশ গমন করে। এই হেতু প্রত্যেক সেকেণ্ডে 
প্রায় ১০০,০০১ ক্রোশ বিস্তৃত আলোক পুঞ্জ চক্গুপুন্তলিকায় প্রবেশ 
করে। অতএব সেই আলোকপুঞ্জ যত, প্রবাহ ধারণ করে, 

চিত্রপত্রও প্রতি সেকেঞ্জে ততবার কম্পিত হয়। 

এক্ষণে লোহিত বর্ণবিশিষ্ট আলোকের বিষয় বিবেচনা কর! 

যাউক। লক্ষক্রোশ পরিমিত স্থান এবং ১২০১০০০১০০০,০৬ 

বুরুলস্থান (১ বুরুল প্রায় ১ ইঞ্চি) প্রায় সমান--ইহার প্রতোক 

বুকলে লোহিত আলোকের ৪০০০০ প্রবাহ অবস্থিতি করে, 

অতএব এ সমস্ত স্থানে ৪৮০১০০০০০,০০০৪০০ প্রবাহ নিবেশিত 

রহিয়াছে । কিন্ত যখন প্রতি সেকেগডে লক্ষক্রে!শবাপী 

আলোকপুঞ্জ চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করে, তখন সিদ্ধান্ত হইল যে 

ঘা্টকার ছুই টিক্ টিক শব্দের মধ্যে আমাদেক্স চিত্রপাত্র (]:6609) 
৪৮০১০০০০০০১৩০৩০০০ বার কম্পিত হয়। 

এই প্রকঃর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোকে আমাদের চঙ্গের 

চিত্রপত্রের ভিন্ন ভিন্ন বার স্পন্দন হয়। কিন্তু এই অনবরত 

স্পন্দনক্রিয়ায় আমাদের অপূর্ব দৃষ্টিযস্ত্রের কোন প্রকার অনিষ্ট 

হওয়! দূরে থাকুক, ইহা! আমাদের স্বপ্পেরও অগোচর ॥ যখন 
আমরা নানাবর্ণবিভূষিত ইন্ত্রধনুর গ্োভা দর্শন করি তখন কে 
মনে করে যে তাহার এক এক বর্ণ দেখিবামাত্র সময় আমাদের 

নেত্র কোটি কোটি বার কম্পমান হইতেছে। 



৬৮ হেমজ্যোতি। 

বর্ণ প্রবাহের স্থুলত্ব প্রত্যেক সেকেণডে 
গু কতম্পন্দন 

লোহিত ।একবুরুলের দশলক্ষভাগের ২৫৬ভাগ ৩৯১৮০|৪ পর *০*০০০ 
নার )88 4486 55555857588555 ২৫০ ভাগ।৪১৬ « ৫০৬০০০০০০ 

'পীত ২৬৪ ভাগ।৪৪ ০০০ ৫৩৫০০০০০৪ 

হরিত *২১১ ভাগ ৪৭৪৬০ ৫৭৭০৬০০০৪০০ 

হাম *১৯৬ ভাঁগ। ৫১১১০ ৬২২০০০০০০ 

নীল . :,০১০০০০০০০০০০০০০০৫০০,০১০১৮৫ ভাগ ৫৪০৭০ ৬৫৪০০০০০০ 
ভায়লেট ১১৭৪ ভাগ] ৫৭৪৯০ ৩৯১৯০০০৩০৩০ 

প্রত্যেক বর্ণের আলোকময় প্রবাহেক্ন যত পরিমাণ, এক বুরুল 

স্থানে ঘত প্রবাহ থাকিতে পারে এবং প্রত্যেক সেকেণ্ডে নেত্রের 

যতবার স্পন্দন হয়, তাহা! অবিকল প্রদর্শিত হইল। 
আমর! অলোক বিষয়ক ছুই মতের যে মত গ্রহণ করি,, 

তাহাকে পরমাণু বিশিষ্টই বোধ করি আর প্রবাহবিশিষ্টই জ্ঞান 

করি, এ উভয় মতেই আলোকে অসামান্ত কৌশল প্রকাশ 
দেখিতে পাই। বগ্যপি প্রাচীন মতানুসাঁরে ইহা! বোধ করা যায় 

যেআকর্মণ বিযোজন প্রহ্থতি জড়পদার্থের গুণসম্পন্ন আলোকের 

পরমাণু সমুদয় আকাশপথে সঞ্চরণ করে, তাহ! হইলে তাহীর 

অত্যাশ্চর্ধ্য অচিস্তনীয় শক্ত বিবেচনা করিলে চমকিত হইতে 

হয়। যদি একরতি পরিমাণ কতকগুলি আলোক-পরমাণুকে 

এক সেকেগ্ডের মধ্যে লক্ষ ক্রোশ গতিসম্পন্ন বোধ করা যায় 

তাহ! হইলে এক সেকেণ্ডে ক্রোশাদ্ধ বেগসম্পন্ন ও প্রায় ছুই মন 

পরিমিত কামানের গোলকের তুল্য তাহার শক্তি সমুডূত হয়। 

অতএব এই প্রকারে কোটি কোটি পরমাণু কাচ বিশেষে একত্র 

ংহত হইলে যখন তাহাতে দিগদশনের শলাকা1ও *কিছুমাত্র 
চালিত হয় না, তখন সেই পরমাণু সকল যে কত হুস্ম ও বিস্তৃত 

তাহা আমর কল্পনাও করিতে পারি ন1। 



আলোক ও তৃষ্টি। ৬৯ 

ধদি আলোকের অত্য্বুত সবর বেগের বিষয় বিবেচনা 
করিবার* সময়ই আমাদের মন্তক বিঘুধিত হয়, তবে অগণনীয় 
উল্্ল নক্ষত্রমণ্ডলের দূরত্থের বিষয় কি প্রকারে অনুধাবন করিব। 
এ সমস্ত লোকমওল মৌরজগতে স্বকীয় আকর্ষণ শক্তি পরি- 
চালন করিলে গ্রহ উপগ্রহগণের গতিক্রিয়র বিশৃঙ্খলা হইয়া প্রভূত 

.অনিষ্ঠ উৎপল্ল হইতে পারে, ইহা! দেগ্রিয়! পুর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর 
_ তাহাদিগকে এত দুরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যে নিকটস্থ স্থির 

নক্ষত্র হইতে তিন বৎদর পরে তীয় আলোক ভুমঙলে অবতীর্ণ 
হয়। এই আলোক কত কত নক্ষত্র হইতে লক্ষ বৎসর এবং 

, আরও কত কত নক্ষত্র হইতে কোটি বৎসরে ক্রমাগত ধাবমান 

হইয়! মামাদের নেত্রগৌচর হইয়া থাকে | 

আলোকের সহিত দৃষ্টির আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। 
এমন কি, আলোকের অসস্তাবে দৃষ্টির ও দৃষ্টির অভাবে আলো- 
কের স্থষ্টি প্রায় নিপ্ষর্থক হইত । আলোক যে সপ্তপ্রকার তির 
ভিন্ন বর্ণে পরিণত রহিক্লাছে তাহাও সৃষ্টি সম্পাদনের জন্ত 
বিশেষ অনুকূল হইতেছে । যদি একই বর্ণের আলোক অধিক- 
কাল নেত্রক্ষেত্রে পতিত থাকে, তাহা! হইলে নেত্রানস্তর্গত ধমনী 
সমুদয় ক্লান্ত হইয়া যায়, এইজন্ত পুস্তলী আপনা হইতেই ইতন্ততঃ 
সঞ্চরণ করে অথবা চক্ষু আপন] হইতেই ব্যবহার নিমীলিত হয়। 

যদি কোন শ্বেতবর্ণ কাগজের উপৃর লোছিত ওয়েফর (চাকতি) 
রক্ষণ করিয়। এবং তাহায় প্রতি দীর্ঘকাল স্থিরভাবে দৃষ্টি রাখিয়া এবং 

প্ররে তাহার পার্খবদদেশের কাগজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! ধায় তবে 
সেস্থানে আর একটি নীল ওয়েফর দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার কারণ 
সহজেই নির্দেশ কর। যাইতে পারে। উৎকট শবের পরক্ষণেই 
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যেমন মৃছু শবের অনুভব হয় নাঁ__কামানের শবের পরক্ষণেই 
যেমন ঘটিকার টিক টিক শব্ধ শ্রতিগোচর হয় না," সেইরূপ 

অহ্যুজ্জল লোহিত আলোক দৃষ্টি কর্বার অব্যবহিত পরক্ষণেই 
শ্বেক্ষেত্রের অত্য্প তেজ বিশিষ্ট লোহিত আলোক অনুভূত 

হয় না, সুতরাং অবশিষ্ট কতিপয় বর্ণের একত্রীভূত ঈষৎ নীল 
বর্ণই প্রত্যক্ষ হয়।* এই প্রকারে নীল ওয়েফরের প্রতি 
অনেকক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া শ্বেতক্ষেত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে লোহিত 
ওয়েফর প্রত্যক্ষ হয় ও হরিত বর্ণের ওয়েফরের উপর অধিক 

কাল সমভাবে দৃষ্টিপাত করিলে পীত বর্ণের ওয়েফর দেখা যায়। 
একজন পণ্ডিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি অস্তোম্ুখে হুর্ধ্ের 

প্রতি কতক সময় স্থিরভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করি! 
দেখিলেন, যে, লোছিতবেষ্টিত গীত ও হরিতযুক্ত কৃর্ধ্যপ্রতিরূপ 

তাহার সম্মুথে প্রকাশিত হইল। তিনি যেমন চক্ষু উন্মীলন 
করিয়৷ একটি শ্বেত ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিবেন তেমনি নীলবেষ্টিত 
এবং লোহিত ও কপিশযুক্ত হুর্যের মুর্তি সন্দর্শন করিলেন। 

পুনর্বার চক্ষু নিমীলন করিবামাত্র লোহিতবেষ্টিত হরিত হৃর্ধ্য 

প্রতিভাত হইল। পরে আবার শ্বেতক্ষেত্রে নেত্রপাত করিবার 
অব্যবহিত পরক্ষণেই আকাশতুল্য নীলোজ্জল প্রাবেষ্টণের লহিত 
লোহিতোজ্জবল হৃর্য্য দর্শন করিলেন । পুনর্বার নেত্র মুদ্রিত 
করিবার সময় সূর্য্য তাহাব্ সমক্ষে হ্বাম বেশ ধারণ করিল এবং 
তাহার চতুম্পার্থ্ব লোহিত পরিথা দৃষ্ট হইল। এই প্রকার চারি 
পচে মিনিট পরে হুন্দর নীলীয় রাগে রঙ্জিত'ও উজ্জ্বল লোহিত 

বেষ্টনে প্রাবেষ্টিত হুইয়! হূর্যমণ্ল তাহার মানস পটে চিত্রিত 
হইল এবং তিনি উন্মীলিত চক্ষে পুনর্ধার শ্বেতক্ষেত্র দৃ্টি করিলে 



কৃতজতা। ১ 

সুর্যের প্রতিরূপ উজ্জল লোহিত বর্ণ ও তাহার চতুর্দিকে লীল 
বণ দেখি! বিম্ময়াপর হইলেন। 

কতত্ঞতা | * 

পপ পিসিতে শশী 

আমাদিগের জীবনের এক দিন গত হইয়াছে এবং আমরা 

বজনীর সমাগম লাভ করিয়াছি। কিছুকাল পরেই আমরা 

সকলে গভীর নিদ্রাতে অভিভূত হইব; তখন নিদ্রান্বিত হইয়। 

বদ্ধ বান্ধব জগৎ ও ঈশ্বর সমুদয়ই বিস্মৃত হইব । অতএব নিজ্র! 

আমাদের উপর যে পর্য্যন্ত রাজত্ব না করে ততক্ষণ পর্যযস্ত 

ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞত। স্বীকার করি এবং উত্তমকব্ূপে আত্মানু- 

সন্কান করিয়] দেখি, যে, ঈশ্বরপ্রেনে আমাদিগের মন কত অগ্রসর 

হইম়়াছে। আমরা! কি আমাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়। গণ্য 

করি? এবং যদি গণ্য করিয়া থাকি তাহা হইলে কি লোকের 

অন্ুগোধ লঙ্ঘন করিয়। ঈশ্বরের প্রিয়কাধ্য সাধন করিতে প্রাণ- 
পণে যত্রবান হই? পরমেশ্বর যিনি পিতার পিতা মাতার মাতা 

ও গুরুর গুরু তাহার কন্ম করিবার নিমত্ত কি ক্ষুদ্র সাংসারিক 

সপ 

* ১৭৮২ শক ১৮ ভার তীযুক্ত বাবু যোগীন্্র নাথ সেনের বাঁটাতে রবিৰায় 
বাত্রিকলীন উপাসনার পরে প্রপঠিত । 
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বাবা অতিত্রমু করিতে শক্ত হই? এই সকল গম্ভীর ও গুরুতর 
বাক্য নিদ্রার পূর্বে মনে মনে আলোচনা করা! উচিত” আমর 

ঈশ্বরের নিকটে অগ্রসর হইক্মাছি ্লথবা তাহ! হইতে দূরবর্তী 
হইপ্লাছি প্রতিদিনই যেন ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি। 
য্দি দূরবর্তী হইয়া থাকি তাহা হইলৈ তন্লিমিত্ত অক্ৃত্তি 
অনুশোচন! পূর্বক আত্মাকে উন্নত করিবার চেষ্টা” দেখিব এব 
যদি অগ্রসর হইয়! থাকি তাহা হইলে আমাদের আত্মপ্রসাদই 
আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহার পথে অগ্রসর হইতে 
ক্রমাগতই আদেশ করিবে । আমর। যেন আত্মপ্রসাদ হইতে 

বিমুখ না হই, আমরা যেন আস্মপ্রসাদ প্রবর্তক ঈশ্বর হইতে 
বিচ্ছিন্ন না হই। বৃক্ষ যদিও মুল ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে 
পারে তথাপি আমর! মনুষ্য হই কি প্রকারে ঈশ্বর হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাকিতে পাবি। ভ্রাতৃগণ! যিনি আমাদিগের সাক্ষী- 

স্বরূপ হুইয়া সকলেরই আত্মারূপ মন্দিরে স্থিতি করিতেছেন 

সেই ঈশ্বর হইতে কেনইবা আমরা বৃথা বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা 

পাই, কেনইবা আমকা লজ্জা! ভন্ন প্রযুক্ত ঈশ্বরের সন্মুখবর্তী 
হইতে শঙ্কিত হই। যিনি আমাদিগকে সুখে রাখিবেন বলিয়! 
বিচিত্র শক্তি সহকারে নানাপ্রকার সুখজনক দ্রবা প্রেরণ 
করিতেছেন তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর] কর্তব্য হইল 
ন। কিন্ত তাহার সেই সমুদয় দ্রব্য ব্যবহার করা৷ উচিত হইল! 

ছে পরমাত্মন |! তুমি যে আমার্দিগ্রকে কত প্রকার স্থখে সুখী 
করিয়াছ কত প্রকার আনন্দোপভোগের ক্ষমতা প্রদান করিয়ংছ, 
তাহ! আমরা কিপ্রকারে বর্ণনা করিব,-তাহা বাকোতে বলা 
যায় না, তবে আমি তাহা কি প্রকারে ব্যক্ত করিব! তুমি 
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আমাদের চিরকালের সখা তথাপি আমরা তোমাকে হৃদস্বমন্থিরে 
স্থান দিই না৬--আমাদের মত অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? 
যে পিতা আমাকে সর্বস্ব দরুন করিতেছেন তাহাকেই পিতারপে 
স্বীকার করিতে ও সমাজে একপ্রাণ হইয়! তীহার উপাসন। 
করিতে লোকলজ্জ। লোকভয়ে ভীত হই, পরিবারের একটুকু 
কোপদুষটির লিমিত্ত সেই পিতার পিতাকে পরিত্যাগ করি! 

হে পরম পিতঃ পরমেশ্বর! আমি যেন লোকলজ্জ! ও লোকভয়ে 
ভীত না হইয়া! তোমাকে হদয়সন্গিধানে ধারণ করিয়! তোমাকেই 
মৃত্যুর সময় পাথেয় করি। আমিকি দেখিতোছ? তোমাকেই 

“বে সর্বত্র প্রকাশমান দেখিতেছি ;--তোমারই উজ্জল জ্যোতি" 
দ্বারা এই রাত্রি পরিপুরিত হইয়াছে, আমি তোমারই ভাব 
সর্বজ প্রকাশ দেখিতেছি। যখন তোমার প্রণন্ন মুখ আমার 

উপরে বিকীর্ণ রহিয়াছে তখন সাংসারিক বিপদ্ রাশিও আমার 

মনকে নত করিতে পারে না। আমার মনের ভাব এখন এই 

প্রকার ঘেন তোমার নিমিত্তে ধন প্রাণ মান সমুদ্া্ই শুবসর্জন 
দিতে পারি। হে জগদীশ্বর ! ধেন আমার মন এই ভাব সকল 

সমঘ্বেই ধারণ করে এবং লোৌকনিন্দা লোকভয় সকল পদতলে 
স্থাপন করিয়া! তোমার উপাসনাতে ও তোমার কার্যে দূঢ়ানুরাগ, 
স্থাপিত করে। যদি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত 
আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলাম, ভ্খন কি তোমার ইচ্ছার 
বিপরীতে আমরা লোককাধ্য সমাধান করিব 1 কখনই নহে ॥ 
হে অম্ুতলোকনিবীসী অমৃতের' পুত্রসকল ! আমার এই দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ! শ্রবণ কর যে, যদিও সূর্য্য চন্ত্রের বিনাশ দশা উপস্থিত 

হয়, যদিও নক্ষত্র তারা গ্রহমণ্ডলী সকলেই নির্বাণ দশা প্রাপ্ত 
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হয়, তথাপি ,আমি সেই বর্ধমঙ্গলদাতা করুখানিধানের প্রতি 

কৃতজ্ঞত। স্বীকার করিতে নিরস্ত হইব না, তথাপি, তাহার মহিম! 
উচ্চৈংস্বরে গ্রান করিতে বিরত থ]ুকিব না ও তাহার কার্ষ্যে 
লোকভয়ে ভীত হইব না এবং সকল সময়েই নির্জনে ও সজনে 

প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া তীহারই মহিমাকে মহীয়ান করিব। 

পাপী ও পুণ্যাত্মা। * 

ঈশ্বরের প্রতি মনের ভাব বত নিস্তেজ হইবে, মন্তুম্যের অন্থু- 

রোধে ঈশ্বরের কাধ্য হইতে যেযত বিরত হইবে, ততই সে 
শক্তিহীন হইবে ততই সংসার তাহার উপর প্রতৃত্ব করিঝে। 

তাম যখন সেই চির-সুছদকে ভুলিয়া রহিলে তখন তোমার শ্রাস্তি 

€কাথায় ?£ মানিলাম তুমি দেখিতে অতীব সুন্দর, তোমার গৃহ 

প্নে পরিপূর্ণ; কিন্তু তাহাতেই বা কি, তুমি কি অনস্তস্বরূপের 

মহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিগ্জাছ ? তুমি কি সর্বাশ্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ 
'কপিয়া সাংসারিক বিপদ সকল অতিক্রম করিয়াছ? তুমি কি 

তামার সাংসারিক কার্ধ্যসমুদয় তাহাতেই অর্গণ করিরাছ? ন। 

কেবল ধনমদে বিষয়মদে মত্ত হইয়। ধম্ম ও ঈশ্বর উভয়কেই বিস্থৃত 

এ ইঢাছ? যদি তোমার স্বভাব এইরূপ হইয়া থাকে, তবে 

১৭৮২ শকে ২৫এ ভাত রাত্রিকাঁলন উপাসনার পরে প্রপঠিত 



পাপী ও প্রণ্যায্মা ণ€ 

ভোমার সৌন্দধ্যও অন্তবিশিষ্ট হইবে এবং তোমাক শ্রীও বিন 
হইবে। শীক ৰা একশত বৎসবেক্ নিমিত্ত তুমি অনস্তকাল পর্য্যস্ত 
জলাঞ্জলি দিতেছ ! ৪ 

এ প্রকার গ্রমতি ঘেন আমাদিগের মনে কদাপি রাজত্ব ন। 
করে। এ প্রকার তণ্তলৌহে যেন কদাপি পদনিক্ষেপ না৷ করি॥ 
বরং জ্টীবন নষ্ট হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি ঈশ্বর হইতে আমর! 
কদাপি বিচ্ছিন্ন হইব না| ঈশ্বর আত্ম! হইতে বিচ্ছিপ্ন নহেন 
আমিও যেন ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন না হই। আমি কি মন্থস্যগণের 
অনুরোধে ঈশ্বরপরাজ্ুখ হইব? যিনি আমাদিগের জষ্টা পাতা। 
"ও সর্ধসূখদাতা, যিনি আম্মরদিগের জীবনের জীবন ও সকল 

কল্যাণের আকর, আমরা যাহার প্রসাদদে শরীর মন বাহার 
প্রসাদে বুদ্ধিবল যাহার প্রসাদে জ্ঞানধর্থ লাভ করিয়াছি, যিনি 

আমাদিগের শরীর মন ও আত্মাকে নানা প্রকার বিদ্ব হইতে 
সর্দাই রক্ষা করিতেছেন, এমন ঈশ্বরকে কি আমরা সংসারের 
নিমিত ভুলিয়া যাইব? ঈশ্বয়াদেশের বিপক্ষে আর কোন 
আদেশকে আদেশ বলিয়াই বোধ হয় না। কোথায় সেই অনস্ত' 
অগম্য অপার, আর কোথায় এই অনিত্য সংসারের চ্ুদ্রভাব॥ 

একের সহিত কি অপরের তুলনা ইইতে পারে ? ধখন সেই 
ভয়ানক মৃত্যু আগিযা। আমাকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইবে, তখন 

কোথায়বা শিতামাতা, কোথায়বা বন্ধুবান্ধব, কোথায়বা' স্ত্রীপুত্র 
এবং কোথায়বা ধনমান ; তাহার! সকলেই, আমাদিগকে কাষ্ঠ- 

লোস্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া গৃহাঁভিমুখে প্রত্যাগমন করিবে। 
কেবল পাপপুণ্যই আমাদিগের সহগামী হইবে। 

আম্াদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পাপী ও যে ব্যক্তি ঈশ্বরের 
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পথকে অবহেরান করিয়া সমুদয় জীবন সাংসারিক পথেই বিচরণ 
করিয়াছে, মৃত্যুর সময় তাহার মন কি বন্ত্রপাই €ভাগ” করিবে। 
সে সময়স্সেই সকল আত্ীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে সে কেমন শক্র 
জ্ঞান করিবে--যাহারা তাহাকে ধর্থের পথে ঈশ্বরের পথে পদ- 

নিঃক্ষেপ করিতে দেয় নাই, যাহারা এতদিন পর্য্যস্ত তাহাকে 
সাংসারিক মৃগতৃঝ্কাঁয় পরিভ্রামিত করিয়া আশ্রয়দাতাকে যে 
স্মরণ করে এমন উপায় রাখে নাই। মৃত্যুকালে তাহার এই 
মনে হইবে যে, আমি কি মূর্খ! আমি সেই সাংসারিক ধীন্দরজালিক 
ব্যাপারেই এতদিন মুগ্ধ ছিলাম--আমি ছায়াকে সত্য জ্ঞান 
করিতাম ও সত্যকে ছায়! জ্ঞান কর্তাম। এক্ষণে আমার কি' 

হুর্দশা! ! যাহার নিক্নম সকল আমি এত কাল পর্য্যস্ত ভঙ্গ করিয়া 

'আসিতেছি, ধাছার উপাসনায় আমি একবারও রত ছিলাম নাঃ 
তীহার নিকটে গিয়া এখন কি প্রকারে দ্ডায়মাঁন হইব? কোথাক়্ 
বা তীহ! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিব? কি গিরিগুহা!- 
ত্যস্তরে, কি সমুদ্রের মধ্যস্থলে, কি হিমালয়ের শিখরদেশে, যেখানেই 
কেন পলায়ন করি না সেইখানেই তাহার উদ্ভত বজ্র স্তায় 

মহাভয়ানক মুণ্তি। হায়! আমার কি হইবে, আমি কোথান্ব 
যাইব ? মৃত্যু এখন আমাকে গ্রাস করিতেছে, আমি এ সময়ে 
কাহার নিকট আশ্রয় লই ? যে পিতামাত। আমার নব ঈশ্বরাঙ্থ- 
রাগকে মুকুলাবস্থাতেই থ$ খণ্ড করিয়াছিলেন, তাহার! কেবল 

আমার চতুর্দিকে বসিয়া হাহাকার মাত্র করিতেছেন) কিন্ত 
আমার শেষ উপায়ের কি চেষ্টা দেখিতেছেন ? তীহারা! কেহই 

তো! আমার সঙ্গী হইলেন না! তখনই বা কেন আমাকে 

ঈশ্বরবিমুখ করিয়াছিলেন, এখনই বা কেন পরিত্যাগের চেষ্টা 
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পাইতেছেন ?--এইরূপ নানাপ্রকার ছূর্ভাবনায়, তাহার মন 
বিক্ষিপ্ত ইইয়াও সে মৃত্যুমুখে প্রর্বেশ করিবে) কিন্তু আমাদের 
মধ্যে যে ব্যক্তি পুণ্যাত্মা «যে ব্যক্তি তাহার চিরজীবন ব্রহ্গেতেই 
অর্পণ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহার কর্দে ও তাহার প্রকাশ্য 

উপাসনান্ন মনুষ্যভয়ে তীত হয়েন নাই, মুমূর্য, অবস্থায় তাহার 
মনের ভাব অর এক প্রকার হইবে, সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও তিনি 

তয়ানক বোধ করিবেন লা। যখন তিনি দেখিবেন যে নৃতুঢ 

তাহাকে সেই চিরসথার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছে, তাহার 

মন শাস্তিজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইবে । তাহার মন মৃত্যুশয্যায় 

*কখন বিকৃতিভাব ধারণ করিবেক নাঃ তিনি আপন পরিবাব 
বর্গক্কে শ্রীতিবাক্যে সান্বনা দিবেন। তিনি তাহার পিতাকে, 

কহিবেন--“হে তাতঃ ! আপনি, আমার নিমিত্ত কেন দুঃখিত 

হইতেছেন? আমার প্রতি কদাপি মৃত্যুর অধিকার নাই, 

আমি অমৃতের পুত্র। ত্বাহারই আশ্রয়ে পৃথিবীতে দিন যাপন্ 

করিয়াছিলাম এবং সেই চিরপ্রেমাম্পদের সহিত সহবাস কবিফ 

যে অমৃতভোজী হইব, ইহারই নিমিত্ত লোভ মোহ ইন্রিয়চাঞ্চল্য * 
সমুদয় দমনে রাখিয়াছিলাম। এবং যদিও আমার মধ্যে মধ্যে 

পদশ্ঘনন হইয়াছিল তথাপি তাহার মঙ্গল স্বর্ূপের উপর সম্পূর্ণ 

নির্ভর করিয়! আমি এখন ভয়শৃন্য হইয়াছি। অতএব হে তাত £ 

হেমাত! তোমরা কেন আমার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছ ? 

মৃড্যু আমার বিপদ নহে, আমি বরং পরশ্বধ্যের অবস্থা প্রাপ্ত 

হইতেছি। সাংসারিক এ্রশ্বরয্য ছঃখের সহিত জড়িত, কিন্তু 

আমি যে সম্পদ প্রাপ্থির নিহিত বিদেশ প্রমন করিতেছি, দে 

সম্পদ মিলিত হইলে কেবজ যোগানন্দের উৎস প্রেমাননের উত্প 
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হ্মানন্দের উৎস উৎসারিত হইতে থাকিবে । আমি আপনা” 
দ্বিগের আশ্রয় হইতে ন্বর্গীয় পিতার ক্রোড়ে গমুন করিতেছি 
হুঃখের বিষয় দূরে থাক্ ইহা বরং আপুলাদিগের স্থুখেরই বিষয় ।” 
তিনি তাহার ছুঃখিনী ভাধ্যার হস্তে নিজ শিগুসস্তান অর্গণ করিয়া 
তাহার! যাহাতে ঈর্বর পথে অগ্রসর হয় তাহারই জন্ত আদেশ 
করেন। এবং নানাপ্রকার সাস্বন। বাক্যহ্ার পত্র ছঃখ দূর 
করিবার জন্ত চেষ্টা করেন। তিনি তাহার পত্বীকে কহেন--. 
“ঈশ্বরের মঙ্গল শ্বূপের উপর তোমার যে অটল বিশ্বাস ছিল 
তাহা ষেন এখনও সেই প্রকাঁরই থাকে । তাহার উপর যথার্থ 

বিশ্বাস থাকিলে মমবিয্লোগজনিত ছুঃখ স্থথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তুমি ' 

ক্রমাগত ঈশ্বরসন্তুখীন হইতে পারিবে । তুমি আপনাকে অটল- 
ভাবে ঈশ্বরহস্তে সমর্পণ কর, তিনি স্বয়ং তোমার মঙ্গল বিধান 
করিবেন। এ সংসার কেবল এক অসার পদার্থ। এখানে 

আমাদের ন্থখই বল, বন্ধুত্বই বল, আর গ্রীতিই বল, ইহারা৷ কখনই 
চিরস্থায়ী হইতে পারে না। রাব্রিকালে যেমন এক বৃক্ষে নান! 

প্রকার পক্ষী সকল আসিয়া আশ্রয় লয় এবং প্রভাতে যথেচ্ছ! 

গমন করে, যেমন পান্থশালায় পথিকের শ্রমবিনোদনের নিমিত্ত 

কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করে এবং পরিশ্রম দূর কয়া! যেমন গম্য- 

স্থানে গমন করে, লোকেরাও সেই প্রকার কিছুদিন এখানে 
থাকিয়। তৎপরে প্রস্থান কটুর। তাহারা। অস্থাক্সী পুণ্পের স্তাক্স 

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, কিছুকাল পধ্যস্ত বিশ্রাম লয় ও তৎপরে 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। তাহার একাকী জন্মগ্রহণ করে 
একাকী মুত হয় এবং একাকী স্বীয় পুণ্য অথব৷ হুষ্কতিফল ভোগ 

করে। বান্ধবের| ভাহাদিগের মৃত শরীর কাষ্ঠটলোস্রবৎ পরি: 
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ত্যাগ পূর্বক বিমুখ হুইয়া গমন করে, ধর্মই কেবল্ তাহাদিগের 
অনুগামী ইয়েন্। অতএব ভূমি ধর্মপথে থাকিয়া! নিতাস্ত অবসন্ন 

হইলেও অধার্মিক প্রাপীঘ্চিগের আগ বিপর্ধ্যয় দৃষ্টে অধর্শে 
মনোনিবেশ করিও না। অধর্্ম হারা আপাততঃ বর্ধিত হইলেও 
হইতে পারে বটে ও কুশল লাভ এবং শক্রদিগকে জয় করিতে 
পারে বটে, কিস্তু তাহারা পরে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই 
উপদেশ যেন তোমার মনে সর্বদাই জাগ্রত থাকে! আর তুমি 
যদি কোন সময়ে অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হও তাহ হইলে ঈশ্বরের 
নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাহা হইতে অধিক বল প্রার্থন! 

*করিও। প্রার্থনা করিবামত্রই তোমার সহ্শক্তি দ্বিগুণিত 
হইবে এবং তুমি অনায়াসে সংসারের কুটিল পথ অতিক্রম করিতে 
পারিবে ।” 

সেই পুণথ্যাত্সা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ কালে তাহার 
পুত্রকে এই প্রকার উপদেশ দেন__“হে পুত্র! আমি অন্যদেশে 
গমন করিতেছি ; এখন যে তোমাকে প্রকৃত হিত উপদেশ দেক্স 

এমন লোক তুমি অল্পই দেখিবে। তুমি ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিয়। 
যৌবনকালে পদনিক্ষেপ করিয়াছ ১ এই সময়ে তোমার চতুর্দিকে 

বিষাক্ত ফণিগণ শয়ন করিয়া আছে ১--সাবধান যেন ইহাদ্িগের 
বাহসৌন্দ্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদিগকে ক্রোড়ে আকর্ষণ 
নাকর। আমি নিশ্চয় জানিতেছি* যে তুমি এখন কত কত 

ংসারিক কুটিল জালে বদ্ধ হইবে, লোভ ,মোহ মদ মাৎসধ্য 
অঃসিয়া তোমাকে "এককালীন চতুদ্ধিকে ছিন্ন ভিন করিবে। 
নানা অমিত্র তোমার পক্ষে মিত্র বোধ হইবে। সংসারের কত 

বিস্ব তোমার সম্মুখে আসিবে, কত লোক তোমাকে কুটিলপথে 
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প্রবৃত্ত করিবে» কত মিথ্যাবন্থ তোমাকে প্রতারণা করিবে। কত্ত 
প্রকার আকর্ষণ, কত প্রলোভনে তুমি পতিত হইবে ।” তোমার 
যে অরবিনের স্তায় এমন কোমল হৃদয়, যাহ! অন্তের অল্ল ছুংখ 
দেখিলেই আর্ হয়, যাহা লোকের নিকট হইতে অল্প কঠিন 
আঘাত প্রাপ্ত হইলেই অন্তর্বাম্পে পরিপূর্ণ হয়, যাহা৷ এখন ঈশ্বরে 
এমন দৃঢান্থরক্ত, তাহাই পুররায় সংসারে প্রবিষ্ট হইলে, অসৎ 

সংসর্গে একেবারে লৌহুময় হইয়া! উঠিবে ॥ কিন্তু হে পুত্র. তুমি 
যদি এই সকল বিদ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহ, তবে তাহার 
কেবল এই মাত্র পন্থা £--কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া! সৎসংসর্গে 
পদার্পণ কর। ব্রহ্মবিৎ প্রকৃত বন্ধুর বাক্য কদাপি অবহেলন' 
করিবে না এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। আমি জানি যে ভুমি 

স্থপথে পদনিক্ষেপ করিলেই অনেক অনেক লোক তোমাকে 

বাঁধা দিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার! তোমার সম্মুখে প্রস্তর ও 
পর্বত রাখিয়! দিবে। কিন্ত সাবধান, তুমি এ এ্রন্দ্রজালিক 
বিভীধিক1 সকল দেখিয্! ভীত হইলেও তোমার কর্তব্য ক্খব 

'হুইতে বিমুখ হইও না। উহার! কেবল দেখিতেই বাধা মাত্র 

প্রকৃত বাধা নহে। উহাদ্দিগকে একবার উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা 
করিলেই উহার! আপনা হইতেই অনৃষ্ত হইবে। অতএব হে 
পুত্র! আমার এই শেষ বাক্য গ্রহণ কর--যাহার! ঈশ্বর বিষয়ক 
কর্মে তোমাকে বাধ! দিবার চেষ্টা করিবে এবং সাংসারিক জালে 
বদ্ধ করিবার উপাক্ক দেখিবে, তাহার! যদি তোমার অতি নিকট 
সম্পর্কীয়ও হয় তথাপি সকলের অন্থরোধ অবহেল! করিয়। তুমি 
ঈশ্বরোৌপসনায় রত থাকিও। এবং যদি কোন অপরিচিতও 

ধার্শিক ত্রন্মবাদী আনিয়া তোমাকে বার্থ উপদেশ দেন, তুমি 
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তাহাকে পরম মিত্র জান করিয়া তাহার উপদেশ্রান্ছসারে কর্ম 
করিতে সঁচেষ্ট হুইও। তাহা হইলেই ভোমার যৌবনকাল শ্বচ্ছনদে 
শাস্তিমার্গে গমন করিবে এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও তোমার সুখজ্যোতিঃ 
হুর্য্যকিরণকে অতিক্রম করিবে ।--ভুমি অনাগ্লাসেই অসৎ হইতে 
সংস্বরূপে গমন করিবে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃম্বরূপে গমন 

করিবে এব* মৃত্যুর পরেও মৃত্যু হইন্ডে অমৃতন্বক্ষপে গমন 
করিবে ।--ঈশ্বর তোমার নিকট তাহার জ্যোতিঃশ্বরূপ প্রকাশ 
করিবেন এবং পাপীরা যাহার প্রীতি উপলদ্ধি করিতে পারে না 
তিনি তাহার প্রসন্ন মুখ ছারা তোমাকে সর্বদাই রক্ষা] করিবেন । 

*তোমার হস্তে পিতার ভার সমর্পিত হইল) অতএব তোমার 
সছৃষ্টাস্ত দেখিয়া তোমার ভ্রাভগণও যেন তোমার পথের অন্গু- 
গামী হয়, তাহাদিগের মন যেন ঈশ্বরে দৃঢ়ান্ুরক্ত হয়। আর 
আমি তোমাকে কত উপদেশ দিব। আমি এখন নিরস্ত হই- 
লুম। কিন্ত তুমি তোমার যদি প্রক্কৃত হিতানুসন্ধান কর তাহা 
হইলে সাবধান যেন কদাপি আমার এই উপদেশের বহিতুতি 
হইও না।” * 

পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আপনার মনের সরল ভাব 

সকল এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়া নকলের হিত চেষ্টা করেন। 

মৃত্যুকে তিনি কিছুমাত্র ভয় করেন না। বরং তিনি মৃত্যুর 

সহিত [যুদ্ধ কত্দিয়। অবশেষে জয়ী ছয়েন। তিনি পরমাত্বার 
ক্রোড়ে কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিবেন, ইহার নিমিত্ত 
আননগাসাগরে নিমগ্ন হন। * 

. ইহার মনের ভাবের সহিত পাপীর মনের ভাব কত ভিন্ন? 
পাপী ব্যক্তি মরণশয্যায় পূর্বকার বৃত্তাত্ত শ্মরণ করিয়া! অতিমাত্র 
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ভীত হয়। তখন সে মনে করে, আমি যদি আর কিছু দিন 
জীবিত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে পাপকর্ম্ে হইতে বিকৃত 
হইয়া ধর্মপথে চলিয়া পুণ্যাত্মা হইতাম । কিন্ত এখন আমার 
গতি কি হইবে? পাপীব্যক্তি এইরূপ ভূয়োভূয় ক্রন্দন করিলেও 
মৃত্যু তাহার নিমিত্ত দয়! প্রকাশ করিবে লা। বব্রং মৃত্যু দেই 

পাপী সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া করতঃ নময়ে সময়ে জীবনের 
আশ! ভরসা দর্শাইয়া একেবারে আপনার জঠয়ানিতে তাহাকে 
ত্বীভূত করে॥ সে ব্যক্তির ছুঃখের আর পরিসীমা থাকে ন]। 
সে অধর্্মবশতঃ ঘে সকল ধন উপার্জন করিয়াছিল, সে সকলই 

এই পৃথিবীতে রহিল, পাঁপই তাহার অস্থগামী হুইয়া পরলোকে 
সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য চলিল। 

টি 

নিশীথে। * 
(ও 

রজনী সমাগত, চতুর্দিক নিম্তন্ধ; এক্ষণে এই লোঁকালয় 
আমাদিগের নিকট জনবিহীন অরণ্যের ভ্যায় নিম্তন্ধ' বোধ 

হইতেছে। বিচজের মধুরগ্বর আর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে না, 
কেবল পতঙ্গের বিবি রব যেন রাত্রিকে জাগ্রত রাখিয়াছে। 

নীলোজ্জল নভোমগুল গ্রহক্ষত্রতারকাগণে ম্ডিত হইয়৷ হীরক 

ক ১১ ভন ১৭৮২ শক। 
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খচিত নীলবসনের শোভা৷ ধারণ করিয়াছে। আকাশ এখনও 
চন্ত্রবিহীনত্ব এসময় রাত্রিকাল কেমন এক আশ্র্ধ্যবেশ পরিধান 
করিয়াছে । উষাকাল ব্যত্টুত অন্ত কোন সমুয়্ আর এমন মধুর 
ভাব ধারণ করে না। আর কিছু পরে চন্ত্রমা পরমেশ্বরের 

আদেশানুসারে লক্ষ লক্ষ সৈম্তদলে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় 
আহলাদু্জনন প্রুল্ল রশ্মিজাল প্রসারিত করতঃ পৃথিবীর হিত- 

বিধানে নিযুক্ত থাকিবে ও পৃথিবীনিবাদণী লোকদিগকে আহলাদ- 

সাগরে নিমজ্জিত করিবে । 

এক্ষণে দ্রিনচর জন্তর ও বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া 

দরস্তব হইয়াছে ) নিশাচরের! বহির্গত হইয়] আহাবাম্বেষণে উস্মুখ 

হইয়াছে । মনুষ্যের! এ সময়ে কর্মক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়! 

বিবিধ প্রকারে শ্রমবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছে, স্ত্রীপুত্রপরিবারের! 

মিলিত হইয়। নিগ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিতেছে ঃ কেহব! 

্রহ্ষপরায়ণা সতীক্ত্রীকে ব্রন্দোপদেশ দ্িতেছেন, কোথাও বা 

সকল পরিবারবর্গ একত্র হইয়। গম্ভীর ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় 
নিবুক্ত রহিয়াছেন, কোথাও বা সকলে ভ্রাতৃসৌহার্দরসে আদ্র 

হুইয়! একত্র পরমেশ্বরের নিকট আপন আপন মন উন্মুক্ত করি- 

তেছে। এই প্রশান্ত রজনীতে ঈশ্বরকে দেদীপ্যমান প্রকাশ 

দেখিক্সা কাভার গাত্রবহ্ি না রোমাধ্রিত হইয়া উঠে? হে 

ভুবনেশ্বর! সাংসারিক ছঃখশোক হইতে আকৃই্ হইস্। আমা" 

দিগেব মন তোমারই কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হইতেছে, তোমারই 
মছিমা উচ্চৈঃস্যরে ধ্বনিত করিতেছে । ধিনি দিবসের সমুদয় 

অনতিক্রমণীয় বিপদরাশি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিন্| 

এঠাবৎকাল পধ্যন্ত জীবিত রাখিযাছেন, জামর! তাহার প্রতি 
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ক্কতজ্ঞত! ল্রেতে প্রবাহিত করি; আমাদিগের হস্ত, যাহা ক্ষণকাল 

পরেই নিস্তেজ হইবে, তাহা তাহারই প্রতি উত্তোল্ুন কর; আমা- 

দিগের চক্ষু, যাহ শীত্রই নিমীলিত হইবে, সেই চক্ষুদ্বয়ের নিমীলন 

হইবার পূর্বেই আমাদের সর্বত্র প্রিয়তমের প্রতি তাহা 
উন্মীলন করি! আমাদের জিহ্বা সমস্ত দিবস পরিশ্রম পূর্বক 

এক্ষণে অসাড় হইয়া যাইবে, কিন্তু অসাঢ়তার পৃর্বেই জিহবাকে 
সেই হৃদয়সন্লিহিতের গুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে নিযুক্ত করি। 
মনদ্ধার কেবল তাহারই প্রতি এক্ষণে উন্মুক্ত করি, শরীর মনগ্রাপ 

সমুদ্র়ই তাহার প্রতি সমর্পণ করি, তিনি এ সকলেরই হিতবিধান 

করিবেন; তিনি ভিল্ন আমারের প্রকৃত হিতদাধনের আর অন্য 

কাহার ক্ষমতা ? 

আমরা এখানকার এই ক্ষুত্র কীট হইয়া তোমার অনস্ত 
মহিমা যে গান করি এমন আমাদের কি সাধ্য £ কিন্তু তোমার 

গুণের যে কিছু অংশ আমাদিগের মনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে 
আমাদের মন তোমার গুণগান করিতে ব্যগ্র হইতেছে । এক্ষণে 

শয়নকাল উপস্থিত, এই সময়েই তোমাকে কৃতজ্ঞত| উপহার 

দিবার সময়, এই সময়েই আমাদিগের প্রিয় সুদের নাম উচ্চারণ 

করিয়া লই। কে বলিতে পারে যদি এই শধ্যাই আমাদের মৃত্্ু- 
শধ্যা হয়, ঘদি এই তমোনিদ্র। হইতে আমাদিগকে আর উঠিভে 

ন1হ্য়। লময় তড়িতবৎ-ঝটিতি পলায়ন করিতেছে ; এক্ষণেই 

সেই বর্ধশষ্টীকে মনের সহিত স্মরণ করি, যিনি আমাদিগের 

ভেলক হুইয়া এই ঈংসারর্ণবের ভয়াবহ উত্তঙগ তরঙ্গবাজি হইতে 
উত্তীর্ণ করিয়া! মংসার পার সেই ব্রহ্ষপদে আমাদিগকে লইয়! 

ঘাইবেন। 



ভক্তের শেষ কথা । 
পপ সপ অজ 

সৃহদগণ [" আমি পরলোকে শীঘ্বই গম করিব, আঁমাঁর মনদ্বার 
এখন তোমাদিগের নিকট খুলিতে ইচ্ছ। করি। এ সময়ে বোধ 
হয় রাত্রি দশটা হইবে, এখন এই উদ্ভানের চতুর্দিকে তাহারই 
সৌন্াধ্য কেবল আমার মনে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। 

" এই উদ্যান কি মনোহর ! এই গঙ্গানদী কি আহ্লাদজনক ! রাত্রি- 
কাল বশতঃ উদ্ভানের বৃক্ষলতা সকল কেমন এক প্রকার গম্ভীর 

ভাব ধারণ করিয়াছে। শ্রী বড় বড় বুক্ষসকলবোৌপের ন্তাক্ 

বোধ হইতেছে এবং উহাদিগের মধ্যে মধ্যে থগ্যোতিকাগণ অগ্নি- 

স্রলিঙ্গের স্তায় ভ্রমণ করিতেছে ; ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষ সকল চন্দ্রকিরণ 

দ্বারা উজ্জ্বল বেশ. 4ণ করিতেছে । ঝাউ বট্ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল 

বায়ুদ্ধারা হেলিত হুইয়া ঝর ঝর শব্দ বিস্তার করিতেছে) এবং এই» 
ভূমিশায়ী শুফ পত্রোপরি মন্গষ্যপদ সঞ্চার হইলেই কেমন সুমধুর 

মর মর ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে । আমার দক্ষিণ হস্তে গঙ্গানদী,-- 
ইহার উপর চন্দ্রমার শোভা! কেমন মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। 

স্থধাংগড ষেন এই পাটলবর্ণ কর্দমাক্র তরঙ্গরাজিতে সহন্রভাগে 

বিভক্ত হুইয়া নৃত্য করিতেছে। পরপারে গৃহাত্যন্তর হইতে 
হুটি একটা প্রদীপের আলোক যেন লোহিত তারকাগণের মুষ্তি 
ধারণ করিয়াছে এবং অক্টালিক। দল বৃক্ষের অন্তরালে অল্প অন্ন 

লুরারিত হইয়া! কেমন মনোহ্রদৃশ্ত হইয়াছে । নৌকোপরি নাবি- 



৮৬ হেমজ্যোতি। 

কেরা অগ্নিমহকারে রন্ধন করিতেছে, তাহাতে সেই অগ্নির প্রভ! 
জলেতে কি এক অদ্ভূত প্রতিবিষ্ব ধারণ করিয়াছে! পৌকাগুলি 

পালোত্তোলন করিয় হংসের স্তায় কেমুন ভ্রুত সম্তরণ করিতেছে। 
আহা! পৌঁতোপরি কোন্ এক ব্যক্তি বংশীধ্বনি করিয়া আমার 

কর্ণকৃহরকে একেবারে শীতল করিতেছে এবং উহাদের সুমধুব 

গীত শ্রবণ করিয়াও আদার মন পুলকে ভার্ড হইতেছে। াড়ী- 
দিগের ঈ্াড়ের ঝপাশ ঝপাশ শব আমার অন্তরে ন্ধা বণ 

করিতেছে । এই গঙ্গানদীতে কল্.কল্ শব্বিশিষ্ট ভরক্গোপরি 

তরঙ্গরাজি উখিত হইয়| দ্ুগ্ধফেনার স্তায় জলবুদ্বুদে আচ্ছন্স 
হওত তীরে লাগিয়া টল্উল্ শব্দ বিস্তার করিতেছে এবং ফেন 

স্র্ম্যবিরহে কাতর হইয়া! ব্যলীক নিশ্বাস পরিত্যাগ পুব্বক 

আমাদিগের অঙ্গ সকল মন্দ মন্দ জলকণা বিশিষ্ট বাধু দ্বার! 

সিক্ত করিতেছে । হে বন্ধুগণ! চন্দ্রের ছর্দশার প্রতি একবার 

চক্ষুরন্মীলন কর, এইমাত্র ইহ! অলঙ্কারোন্মত্ত হইয়! রত্রসিংহদিনে 
আমীন ছিল, কোথা হইতে এক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়। 

সহাকে গ্রাম করিতেছে; ধরা অন্ধকারাক্রান্ত হইল, দ্রিক্ সমূহ 

স্্চীভেগ্ভ তিমিরাবৃত হইল। গঙ্জানদা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, এখন 

এই পৃথিবী কেমন এক মহৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে !--এতক্ষণ 
আমর! স্থষ্টবস্তর রমণীয়তা দর্শন করিতেছিলাম এখন আমর! 

ইহাদিগের গম্ভীরত দৃষ্টি করিতেছি; ইহাদ্বারা পরমেশ্বরের গম্ভীর 

মৃহত্ভাৰ আমাদিগের মনে প্রকাশ পাইতেছে। আহা কি 

চযত্কার! চন্দ্রমা আন্গুরিক মেঘাবলী অতিক্রম কৰিয়! পুনর্বার 

ত্বীয় পবিত্র বেশ ধারণ করত তিমিরাবৃত জগৎকে আহলাদিত 

করিয়। প্রকীশ পাইতেছেন। চক্রের এইরূপ ব্যাপার যেন আম! 



তক্তের শেষ কথা। ৮ 

দিগকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়! দিল, যে, যদিও ক্লুপ্রবৃত্তি সকল 

বলপূর্বক আম্মদিগের পবিত্র আত্মাকে সময়ে সমগ্কে গ্রাস করে 

বটে ও আমাদিগকে আত্মগ্ানিতে পরিপূর্ণ করে বটে, কিন্তু তাহা 
অতি অল্লক্ষণেরই নিমিত্ত, কারণ, অপবিত্র আত্ম! ভিন্ন পবিত্র 

আত্মা তাহাদিগের উদ্দরে কখনই জীর্ণতা, প্রাপ্ত হয় না। হে 
ভ্রাভগণ ! তোমর। তোমাদিগের কুপ্রবৃতি কল যথাপাধা দমনে 

রাখিতে যত্ববান থাকিও এবং সংসার সাগর হইতে উত্ভী্ব 
করিয়! হ্বীম মর্নকৈ ঈশ্বরক্প অর্ণবপোতে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিও, 

তবেই সমুদয় আধ্যাত্মিক অস্থর তোমাদিগের নিকট পরাস্ত 

হইবে। আমার কি সাধ্য ঘে তোমাদদিগকে উপদেশ দিই, কিন্ত 
তথাপি তোমাদিগের প্রতি আমার যে প্ররেমান্থরাগ্র বদ্ধ আছে 

তাহাই আমাকে এই বন্ধৃতা বাকা স্মরণ করিয়া দিতে বাধ্য 
কঙ্গিতেছে। নন্ধেগণ ! তোমাদিগের নিকট আমার এই শেষ 
কথ! সমাপ্ত হইল, আমি এখন এই ভিক্ষা চাই ষেন তোমর! ঈশ্বর 
হইতে বিমুখ হইয়া! সাংসারিক মোহে মুগ্ধ না হও! ইহলোকে.. 
আমার সহিত এই শেষ সাক্ষাৎ কিন্ত তোমরা যস্তপি সৎপথে 

ও ঈশ্বরোপাসনায় চির জীবন যাপন করিতে পার, ভবে হয়তে! 

আমরা সকল ভ্রাতাই ঈশ্বরক্রোড়ে উপবেশন করিয়া যথাসাধ্য 

তাহার মহিমা-গুণ গান করিব এবং ভ্রাড়সৌহার্দরসে মিলিত 

হইর। ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিব, তাঁহারই উপদেশ গ্রহণ করিব 
এবং তাহারই নিকটু আমাদিথের প্রার্থনা প্রেরণ করিব। আহ 

কি সুখের বিষয়, আমরা যাহারা ইহলোকেও সময়ান্যায়িক 

কোন গৃহে একত্র মিলিত হইয়! দ্িনাবসানে তাহারই উপাসনা 

মনোনিবেশ করিতাম, পরলোকেও হয়তো! সেই সকল ব্রহ্মবিদ্ 



টপ হেমজ্যোতি। 

বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া পিতার চতুর্দিকে উপবেশন করিয়া 
তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিৰ। এই সকল ভাব উদয় হইয়। 

আমার মন সংসারের অচিরস্থায়ী ঈ্ষণভঙ্কুরভাব হইতে উচ্চে 

উখিত হইয়া সেই পরাৎপর সারাৎসারেরই প্রতি ধাবিত হইতেছে 
এবং আমার মন যেন পুলকে আর্দ হইতেছে । আমি মৃত্যুকে 

বন্ধু জ্ঞান করিতেছি, যে মুত্যু ক্ণকালের পর আমীকে অমুতের 

নিকট লইয়া যাইবে। আহা আমি কি দেখিতেছি ! সকলেতেই 
যে তীহারই আবির্ভাব দেখিতেছি, আমার “আত্মাতেই সেই 
সত্যজ্যোতিকে স্পষ্ট দর্শন করিতেছি । আমার নিকট এ পৃথিবী 

এখন মধুর বেশ ধারণ করিয়াছে, গঙ্গাশ্রোত মধু বহন করিতেছে 
ও আকাশের চন্দ্র তারকাগণ আমার গাত্রে মধু সিঞ্চন করিতেছে; 
'আমাঁর মন শাস্তিসলিলে অবগাহিত রহিয়াছে। আমি এখন 
নানা প্রকার স্বর্গীয় সুখের কল্পনা করিতেছি; আমি মৃত শরীর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই তাহার সিংহাসনের সমীপবর্তী হইয়া অন- 

_বরত ভক্তিপুষ্প ও গ্রীতিপুষ্প তাহার পাদপন্ধে উপহার প্রদান 

করিব। আমার মন যেন এক্ষণেই শরীর ভেদ করিয়! সেই সেই 

লোকে যাইবার চেষ্ট। পাইতেছে। আহা পরশ্থেরের কি করুণ। ! 

তাহার অগণ্য সম্ভতানের মধ্যে আমি এক অতি ক্ষুদ্র সম্তান 

তথাপি তিনি আমাকে বিশ্বৃত হয়েন নাই; কিন্তু আমর! কি অধম, 

আমরা সংসার আমোদেই ব্যস্ত থাকিয়৷ আমাদিগের দেই গ্রীতি- 
'ভাজন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া থাকি ॥ বাহার, হস্ত হ্বারা লালিত 

পাঁলিত হইতেছি, ধাহার নিয়মে অহোরাত্র সপ্তাহ পক্ষ মাস খু 

সম্বংসর সুখে কালক্ষেপ করিতেছি, বাহার কৃপায় ব্রহ্মনাষ 

উপভোগ করিবার যোগ্যতা লাভ করিদ্বাছি এখং যিনি আমা- 
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দিগের সেই ব্রন্গানন্দকে অচিরস্থায়ী না করিয়া একেবানে অন্ত 
কালের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন, এমন যে আমাদের সেই 
কপাবান পিত।, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূয়ে থাকুক 

বরং তীহার নিয়ম লঙ্ঘনেই যৎপরোনান্তি বত্ববান হই 3 কিন্ত 
কি করি, আমরা! সকলে পরিমিত, আমাদের জ্ঞান পরিমিত, 

আমাদের শক্তি পরিমিত, আমাদের ধর্ম পরিমিত, অতএব সেই 
অপরিমিত পরমাত্বাই আমাদিগকে যথার্থ শাস্তি প্রদান করিয়! 
তাহারই পথে অগ্রসর করিবেন। আহা! আমি শরীর হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়! কবে তাহার নিকট অগ্রসর হইব। এ সংসারে চিব- 

“কাল বন্ধ থাঁক| কেবল অধম মনেরই ইচ্ছা, এখানে মনের সুখ 
কিছুমাত্র ভইবার উপাক্স নাই। যে সকল সম্তানতুল্য লোকদিগকে 
মনে কর! যায়, যে, ইহারা আমার বৃদ্ধাবস্থাতে অবলম্বনম্বূপ 

হইবে, তাহারাই হয়তো সর্ধ প্রথমেই পিতৃতুল্য লোকদিগের প্রতি 
খড় হস্ত হুইয়। উঠে; যে সকল ব্যক্তিদ্িগকে বাল্যাবস্থা৷ অবধি 

বিস্তা শিক্ষাদ্বারা ও ধর্ম্োপদেশ বারা ভূষিত করিয়া তাহা দিগের 

নিকট হইতে ক্লৃতজ্ঞত৷ প্রাপ্তির আশ! করি, তাহারাই ক্কৃতত্র হইয়া” 
আমার সর্ধনাশের চেষ্টা করে, ভাহারাই আমার নামে মিথ্য। 

কলঙ্ক রটাইবার উপায় দেখে, তাহারাই সর্বসমক্ষে আমায় অমান্ত 

করিতে অগ্রসর হয়। যে সকল বন্ধুর নিকটে আমার মন উন্মুক্ত 

করি, তাহারাই হয়তো! নেই গুপ্ত রথ ব্যক্ত করিয়া আমাকে 

ছুবিপাকে পাতিত করে; যে সকল গুরুতুল্য বাক্তিদিগের প্রতি 
জামার সম্পূর্ণ বিশ্বাম ও নির্ভর, তাহারাই হয়তে! আমাকে ঈশ্বর 
হইতে এককালীন বিচ্ছিন্ন হইতে আদেশ করেন এবং সংসারই 

যেন আমার সর্বস্ব এই হেতু সংলারেই একেবারে মুগ্ধ হইতে 
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আজ্ঞ! করেন। অতএব ইহা স্পষ্টই উপলান্ধ হইতেছে যে এ 

পৃথিবীতে প্রকৃত স্থখ লাভ কর। অতি লুকঠিন ; সুখ ঘঃখ এখানে 
চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান হইতেছে--কখন্ বা সুখ দুঃখকে অতিক্রম 
করিতেছে এবং কখনওব! ছুঃখ স্ুখকে অতিক্রম করিতেছে। 

অতএব এই প্রকার পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আত্মঘাতী নাস্তিক 
ব্যতীত আর কাহার" চিরকাল বাদ করিতে ইচ্ছা হয়? আমার 

আম্মা! দেহরপ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হুইয়া এখন অনস্তলোকে 
পর্ম্যটন করিবে। আমার আম! ব্রঙ্মানন্দের শ্রোতে অবগাহন 

করিয়। শীতল হইবে । এখন সর্ধবশষ্টার পাদপদ্কে আমার হৃদয় 

হইতে মুহূর্ত কালও উত্তোলন করিব,.ন1। এক্ষণে আমার ধন মান' 
যশঃ সুখ সৌভাগ্য কেবল তিনি মাত্র বর্তমান । আমার পরম 
পিতা আমাকে সহস্র দও বিধাঁনই করুন বা নাই করুন আমি 
তাহাকে পিতা স্থোধন করতঃ তাহার ক্রোড়ে যাইতে কখনই 

বিরত হইব না এবং ইহ1ও আমার নিশ্চয় প্রতীতি যে, তাহার 
ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেই তিনি আমাকে আদর 

স্পূর্বক ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন এবং আমাকে তাহার শীতল 

আশ্রয় প্রদান করিবেন। তিনি ভিন্ন আর কাহার নিকট হইতে 

আশ্রয় গ্রহণ করিব? অন্য যাহার নিকট গমন করিব তাহারা 

হয়তো কেবল শারীরিক ও মানমিক ক্লেশ হইতেই উদ্ধার 
করিতে পারে, কিন্তু আত্মগ্ানি ও পাপ হইতে যে মুক্ত করে, ইহ! 

কাহার সাধ্য। আত্মার শান্তি তাহার নিকট ভিন্ন আর কোন 

স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাশ তবে যে-ধুক্ষতলে দণ্ডায়মান 

রহিলে সাংসারিক বিপদাপদ লোভ মোহ শোকতাপ হইতে 

যুক্তি পাইতে পাবি সেই বৃক্ষেরই আশ্রয় নইতে এখন সম্পূর্ণন্ূপে 
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বাগ্র হইয়াছি। ভ্রাহ্গণ! এ সংদার কেবল এক্ অপার পদার্থ, 
এখানে 'আম্মদিগের স্থখ কখনই চিরস্থায়ী নহে। মৃত্যু এক- 
কালে না এককালে আআমাঁদিগের প্রত্যেককেই অবশ্ত গ্রাস 
করিবেক। ইহার ভয়ে আমরা যে কোন স্থলে পলায়ন করিব 
সেইখানেই মৃত্যু আমাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া আমাদিগকে 
বিষদ্ভ্তের আঘাত প্রদান করিবেক। মৃত্যু রাজবাটীর অট্রালি- 
কাত্যন্তরে প্রবেশ করে, ইহা! অস্তঃপুরের বিশ্রভভালাপেও বর্তমান 

থাকে, ইহ! দীন ছুঃখীর পর্ণকুটারেও বাসস্থান নিন্মাণ করে 

এবং ইহ! বৃক্ষমূলাশ্রয়ী পথিকর্দিগেরও সম্মুখে বিকট মুন্তি ধারণ 
করিয়া, দণ্ডায়মান থাকে | এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুহস্ত হইতে কোন 

প্রকারেই পলাইবার উপায় নাই। ইহা অবসর পাইলেই 

আসিয়া আক্রমণ করে| ইহার নিমিত্ত পতিপত্রীর এককালে 

বিচ্ছেদ দশা উপস্থিত হইবে, পিতা পুত্রের কোন না কোন 

সুময়ে অন্তান্তের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে হইবে, বন্ধুতে বন্ধুতে 

একবার বিভক্ত হইতে হইবে । আমর! বাক্য কহিতে কহিতেই 

হয়তো! কাহারও বাক্য স্থগিত হইতে পারে । অতএব বৃথা 

কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; যতক্ষণ আমর! একত্রে 

ভ্রাতৃসৌহার্দরসে মিলিত আছি ততক্ষণ সকলে এঁক্য হুইয়! 

প্রীতিপুষ্প দ্বার! সেই চিরল্হৃদের অর্চনা করি-_-যিনি আমাদের 

চিরকালের উপজীব্য হইবেন এবং ধ্াহার সহিত আমাদের কোন্ 

কালে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। হে গতিনাথ! তোম। 

হইতে আমাদের আর অন্ত গতি নাই, তুমি আমাদিগের মনকে 
বিষয়জাল হইতে আরুষ্ট করিয়৷ তোমার পাদপগ্মের শীতল ছায়। 

প্রদান কর ও তোমার প্রসন্ন মুখজ্যোতি আমাদিগের উপর" 
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বিকীর্ণ কর-যুহা কেবল একমাত্র আমাঁদিগের মনকে সাংসারিক 
মোহ কোলাহল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। হে ক্ষরুণারস- 
সাগর ! যদি তুমি আমাদিগকে তোম্নর প্রিয় কারা সাধনের 
নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বলিদান দিতে আজ্ঞা কর তাহাতেও আমর! 
স্বীকৃত আছি, কিন্ত যেন ক্কপা বশতঃ এই অধীন সম্তানদিগকে 
পরিত্যাগ করিও না। * * 

খাথেদ 1 

খণেদ সংহিতার ছুই প্রকার বিভাগ দেখা যায় £ এক 

অষ্টকে বিভাগ, এক মগ্ডলে বিভাগ । অষ্টঁক বিভাগ হইতেছে -ই 

সমস্ত খখ্েদ প্রায় সমান মাত্রায় আট ভাগে বিভক্ত, তারি 

এক একট ভাগের নাম অই্টক। প্রত্যেক অষ্টক আবার আট 

অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহা হইলে সর্বলমেত চৌষটি অধ্যায় হইল। 

প্রত্যেক অধ্যায় কমবেশী তেত্রিশ বর্গে বিভক্ত ; সকল অধ্যাই 

যে ঠিক তেত্রিশ বর্গে বিভক্ত তাহ। নয়--সর্বশুদ্ধ ছ হাজার ছয় 
বর্গে বিভক্ত । নকল অধ্যায় তেত্রিশ বর্গে বিভক্ত হুইলে ২১১২ 

বর্গ হইত। প্রত্যেক, বর্ণে প্রান্ম পাঁচটা করিয়া খক আছে। 

এমতে খখ্েদ অযুত খকের সমষ্টি । | 

ছিতীয় প্রকার বিভাগ হইতেছে মগ্ডলে। এ অনুসারে দশ 

মণ্ডল, পচাশি অন্বাক, হাজার সাতের সুক্ক, এবং দশ হাজার 
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পাঁচশ আশী খক। সুত্রপ্রণেতা খবিবংশ অনুসাব্রে এই বিভাগ। 

প্রথম এবই দশম মণ্ডলের স্ক্ত সকল নান! খধির রচিত। দ্বিতীয় 

মগুলের সুক্ত গৃত্সমদ খবিতংশের | তৃতীয় মগুল বিশ্বামিত্রের, 

তুর্থ বামদেবের, পঞ্চম অত্রির, ষষ্ঠ ভরদ্বাজের, সপ্তম বশিষ্টের, 

অষ্টম কথের এবং নবম মণ্ডল অঙ্গির। খধির রচিত। এই খধিদিগের 

নামেঞ্ধবিবংশ বুঝিতে হুইবে। প্রতি মগুলে দেবতাপরম্পবায় 
স্থক্ত সকল শ্রেণিবন্ধ আছে। অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া! ঘে সকল 

সুস্ত তাহাই প্রথমে, তারপরে ইন্দ্র, তারপরে অন্য দেবতী। 

প্রথম আট মণ্ডলে এইবূপ। নবম মওলের সমস্ত সুক্ত সোমলতার 

উদ্দেশে । এই নবম মণ্ডলের সঙ্গে সামবেদের অত্যন্ত যোগ ; 
ইহার তৃতীয় অংশ প্রায় সামবেদে তোল! । তেমনি দশম মণ্ডলের 
সঙ্গে অথর্ববেদের সঙ্গে ঘনি্তা।। 

খগ্েদের এইরূপ যে মগ্ডলে বিভাগ এ বিষয় প্রথম এঁতরেয় 

আরণ্যকে, এবং আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ণের ছুই গৃহান্থত্রে দেখিতে 

পাওয়া যায়। আর খগ্বেদের প্রাতিশাখ্যেতে দশ বিভাগের কথাই 

আছে এবং যাস্বমুনিও এই দশ বিভাগই স্বীকার করেন, এই জন্ত 
খণ্থেদকে দশতয়্য বলেন। কাত্যায়নের অন্থক্রমণী কিন্তু অষ্টক 

এবং অধ্যায় বিভাগ অধলম্বন করে। এখন যে খকসংহিতা 
প্রচলিত, উহ] শাকল বংশের শৈশিরীয় শাখা । ইহার আর এক 

শাখার কখা কখন কখন শোনা "যায়, তাহা হইতেছে বাফল- 
সংহিতা; তাহাতে ইহাতে বড় প্রভেদ, নাইপ যাস্ক একজন 

শাকলা খধির নাম করেন, তিনি খকসংহিতার পদপাঠের 

রচয়িতা ) শুক্লুষজুর শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহ দেশের জনক 

রাজার সভায় শাকল্য বিদগ্ধ নামে পণ্ডিতের উল্লেখ আছে-.. 
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তিনি যাঁজবক্ল্ের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। 

প্রবাদ আছে শাকলদিগের সহিত গুনকদিগের অত্যস্ত ঘনিষ্ঠ 
যোগ । এবং শৌনক খগ্থেদ রক্ষার্থেপ্উহার খষি, ছন্দ, দেবতা, 

অনুবাক, হুক্ত পদ্যবিধান এবং পগ্ভের পদচ্ছেদ করিয়। একট' 

অনুক্রমণী প্রচার করিয়াছিলেন । তাহার রচিত বৃহদ্দেবতার বিষয় 

পূর্ন বল! গিয়াছে; ইহা! ব্যতীত খকের প্রাতিশাখ্য এবং 

একটা শ্মার্তহুল্ধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আর একটা কল্পনুত্রও প্রস্তত 

করিয়াছিলেন । কিস্তু তাহার শিষ্য আশ্বলাম্মনের কল্পস্ত্র প্রস্তুত 

হইলে পর, তিনি নিজের কল্পনত্র বিনষ্ট করিলেন! এই সকল 

একজন শৌনকের দ্বারা হওয়া কিছু সম্ভব নহে, অথবা শৌনক' 
শ্রেণীর দ্বারা হইলেও হইতে পারে, কেন না খকসংহিতার দ্বিতীয় 

মণ্ডল শৌনকের নামে কথিত।' আবার এই শৌনককে সেই 
শৌনকের সঙ্গে এক করে, যে শৌনকের নৈমিষারণ্যয় যজ্ঞ 
বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতিঃ বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পনত্রে ৫ 
মহাভারত ও হরিবংশের পূর্বে কথ! কহিয়াছিলেন, তাহাই 

"দ্বিতীয় বায় বর্ণন করিয়াছিলেন। অতএব খণ্েদের দ্বিতীয় 

মণ্ডলের শৌনক এবং আশ্বলায়নের গুরু নৈমিষারণ্যের শৌনক 

যদিও একই খষিবংশের, তথাপি ভিন্ন হ্বাক্তি বলিয়। মানিয়া লইতে 

হইবে। বিশেষতঃ যজুর্কেদের ব্রাহ্মণে দুইজন ভিন্ন ভিন্ন শৌন- 
কের নাম উল্লিখিত আছে-এক ইন্দ্রোত শৌনক, ইনি পরীক্ষিত 

জনমেজয়ের যঞ্জের পূরোহিত ছিলেন, আর, একজন স্বেদারন 

শৌনক, তিনি উদ্দীচা, উত্তর প্রদেশে তাহার বাস। 

পঞ্চাল বাত্রবা খকসংহিতার ক্রমপাঠ রচনা করেন। অতএব 

কুক্ষপাঞ্চাল ও কোশল বিদেহের লৌকগণেরাই (শাকল্য কোশল 
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বিদেহ ) খণ্থেদ তথা যুর্ববেদের সংহিতা বদ্ধ করিবার বিষয়ে 
প্রধান। ক্ষখন্ এ ছুই রাজ্যের বোধ হয় বিশেষ প্রাহূর্ভাব- 

সময় | 

কিন্ত বেদের খক ধরিতে গেলে আমাদিগকে অনেক পূর্বে 

যাইতে হয়। পুর্বকার দেবদেবীর আখ্যান (ঠাকুরদিগের কথা) 

এবং ভুগোল দ্বার! তাহা! স্পষ্ট প্রমাণিত হত়্। 

তখনকার দেবদেবীর বৃত্বান্ত--শিশুদিগের কল্পনার ন্যায় 
দেবদেবীর উপন্তাস পাওয়া যায়। গ্রীক ও পারস্ত জাতির 

উপন্তাসের সঙ্গে এই সকলের অনেকটা সাদৃণ্ত দেখা ঘায়। 

দ্নয়ে এইরূপ কতকগুলি কথার উল্লেখ করিতেছি £--যেমন, 

মনুষ্য মৃত হইলে তাহার আম্ম। অনিলে পরিণত হয়, তাহাকে 

পঞ্মবান পবন বিশ্বানী কুকুরের স্তায় যথাস্থানে লইয়। যায়। 

তবে স্বর্গের সমুদ্রস্বরূপ বরুণ জগৎকে ঘিরিয়! রাখিয়াছে। 

স্বগের পিতা ছ্োম্পিত৷ পৃথী মাত|। 
, আকাশের জল যেন উজ্জল অগ্পরা, হৃূর্য্যের কিরণ ঘেন গাতী 

মাঠে চরিতেছে ; কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বৃত্রাস্র এই সকল অগ্দর। ও* 

গরুকে হুরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং মহাবল ইন্দ্র বিছ্যৎ বজ্প 

চালনা দ্বারা বুত্রান্থুরকে হনন করিতেছেন । 

খথেদের প্রাচীনত্বের আর এক প্রমাণ এই, যে, ছুই দেশের 

ছুই মহাকার্যের মূল খগ্বেদের মধেছ পাওয়। যাঁয়। উভয়ত্রই 
স্বভাবের আবির্ভাবের সামান্ত বূপক রর্ণনাকে ইতিহাসের 
অধকারে সাজাইয়াছে । পারসিদ্দিগের বেদ অবেস্তা॥ তাহাতে 

এই দেবাস্থরের মল্লযুদ্ধ অন্তরীক্ষ হইতে মর্তে; নামান হুইয়াছে-_ 

প্রকুতিরাজ্য হইতে নীতি রাজ্যে আনীত হইয়াছে; এক জন 
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পুট্রষণা করিয়া ভক্তিতরে সোমধাগ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার 

এন বীর পুত্র জন্মে, মে জগতের পবিত্রতা হরণ্যেদ্বত প্হর্জয় সর্প 
অন্তরকে বিনাশ করে। ইহাঁকেই জ্মবার পারস্ত কবি ফরদুসী 
ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া! উপন্চস রচনা করিয়াছেন । 
সেই যুদ্ধকে ইরাণদেশে ঘটাইয়াছেন। আবন্থে সেই সর্পের নাম 
হইতেছে “আজিদহক+) বেদে 'আজি”কে 'অহি* বলে, , "্বহক+ 
এর বৈদিক হত 'দাসক', আবস্থের “আজিদহক” তবে বেদের 

'অহিদাস+ হইল। পারস্ত মহাকাব্যে ইহাই আবার ব্ধপান্তরিত 

হইল এইরূপ :-_-ইরাণের সিংহাসনে জোহাক নামে এক অত্যাচারী 

রাজা হইল, ফিরেদূন্ তাহাকে সংছ্ার করিয়া পীড়িত লোক: 

দিগকে উদ্ধার করিলেন এবং স্বাধীনতা ও সস্তোষ স্থাপন 

করিলেন। ফেরেদুন্ মহাকাব্যের-_ত্রৈতন্ বেদের) অবেস্তাতে 

আছে 'থএতওনে।”, অতএব বেদের প্রকৃতির খেলা হইতে কাব্য 

এবং পরে তাহ! হইতে আবার ইতিহাসে পরিণত হইতে কোন্ 

না৷ তিন চার হাজার বৎসর গিয়াছে । এইবপ পারশস্তের জেমধীদ , 
-বদের যম ও অবেস্তের বিম$ যথা পারসী কইকবৃস্ বেদের 

কাব্য উষনস্, অবেন্তের কবউশ.) তেমনি পারদী কায়খোসব 

হয়ত বেদের নুশ্রবন্ অবেস্তের হুশ্রবংহ.। হিন্ুস্থানের প্রবাদ 
পারস্য গল্পের আর এক দিক মাত্র। এমন কি যভুর্ববেদের 
সময়েও থগ্থেদের সময়ের গল্পটা. অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছে। 

তাহাতে ইন্দ্রকে ঝগ্ড়াটে হিস্কুটে দেবত। করিয়া ফেলিয়াছে, যে 

কেবল প্রকাণ্ড অস্থুরকে নীচ ধূর্তমি দ্বারা জয় করে। আখার 

কাব্যের মধ্যেও ইন্দ্রের হয় পূর্বোক্ত ভাব রাখিয়াছে নয় ইন্ত্রকে 
মনুষ্যশুরে পরিণত করিয়াছে, যেমন অজ্জুন হইল ইন্দ্রের অবতার 



খু 

বিবি অনুর মাজ্তাতার/অনতি্ন 71বিবি,সাধাঠিগকে যুদ্ধে 
নিহত ফর্ীলেদ। এইক্ণে মহাাকত রাবারণেক প্রধান এখান, 
বড় সয় খ্যক্তি” ফরছুহির সাজাছের দত ভান কবির দেখিতে 
গেলেই আত্বাঁন হয়। কৈবল ইতিহাসের সাধারণ ঘটনাটা 
খাকিষা বার, ঘাকার উপর পুরাকাজের দেবতানিগ্ের গল্প উপন্তত্ত 

্ইয়্াছে। যু বিশেষ সব পশ্চাৎসর হর, তাহাতে কেষল কথির 
ছুরি উতভত হয়। * * 

তৃতীয়ত, খখেদের গাঁনেতেই নেই রচনাকাঁলের সময় স্থান ও 
দ্ববস্থা বিবৃত হয়। খখেদের মধ্যে সপেক্ষাকৃত পুরাতন খক লখুছে 
'র্ধযদিগকে সিন্ুনর্দীর ছই পারে দলে দলে পরম্পর খিরোধী ও 

বিবানে রত হইয়া বাস করিতে দেখ! যার) বেখানে তাহার! 
গধাধি চারণ পূর্বক যাধাবর জীবন যাপন করিত, তাহার! পৃথক 
রূপে বা ছুত্র সমাগবন্ধ হইয়া থাফিত, আপনাদের মধ্যে ষর্বদা 
সংগ্রাষে প্রবৃত্ত খাকিত, যাগধজ লকলে মিলিয়! মিশিষা করিত 

গ্রতি পন্িবারের পিত। আপনার বাড়ীর পৌরোহিত্য কণধ্য 
সম্পন্ন করিতেন-স্অগ্রিক্কে স্বহস্তে জালাইতেন, গৃহ অনুষ্ঠানদিঞ্জি 
আপনি লসম্পন্ম করিতেশ এবং দেবতাদিগেনর ৫ল্তাত্ত আরাখন! 

কন্ধিতেন। বড় বড় সাধারণ বঞ্জের সময়, দেটা যেন সমগ্রদলের 

উতদব হইত, নেই যজ্ঞ, দলপতি রাজা করিতেন, তাহাতে বিশেষ 
বিশেষ পুরোহিত সকল নির্দিষ্ট হইত,--বাহার! উ সকল জিসাতে 
রিশেষ দক্ষতা! ও পাতিত্যের পরিচয় 'দিত। ফ্্জের পৌরো্ড্য 

। কাধ দইয়া ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে বিখেষভাম হাটতে দেখা 
বিগাছে-.-কাহার মধ্যে বশিষ্ ও বিশ্বাসিবের বংশে শত চি 
আলিভ ॥ বোনের! সমন হইসে পুযাদের সমর পর্ন দো পরাকা 
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বরাবর চলিগ্লাছে, ইহার কারণ আর কিছু নয় কেবল তখনকার 
স্ুদ্র এক 'রাজা"কর্তৃক বিশ্বামিব্ের পরিবর্তে বশি্ঠকে পৌরো- 
হিত্যে বরণ করা লইয়া মাঁত্র। ব্যক্তিবিশেষেরপৌরোহিত্যে 
দলবিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইলে সেই পুরোহিতের গৌরব বৃদ্ধি হয়। 
এইরূপে সে অন্ান্ত পুরোহিতগণের ঈর্ধার স্থল হয়। কিন্তু সেই 
পুর্বকালে যজ্ঞের বাহিরে আনন পুরোহিতধিগের আধিপত্য বিস্তার 
হইতে দেখা যায় না। এখনে» জাতির অবতারণা হয়"নাই, 
সকলেই বিশ কিনা বসতিকারী, তাহাদিগের রাঁজার নাম হইতেছে 

বিশ্পতি ) রাজবংশের মধ্য হইতে তিনি হয়ত সাধারণ সম্মতিক্রমে 

নির্বাচিত হইতেন। জ্্রীর। সর্বধতোভাবে স্বাধীন ছিল। ভাল 
ভাল কবিতা স্ত্রীকবি ও রাণীদিগের নাম বহন করে, অত্রি খধিত্র 

কন্তা তন্মধ্যে একজন প্রধান ॥ বিবাহ অতি পবিত্রভাবে দৃষ্ 
হুইভ, পতি ও পত্ী উভয়েই গৃহের 'নিয়স্ত। এইজন্য পতি ও পত্বীকে 

একত্রে দম্পতী বলিত, দম্পতী দ্বিচন, দম্ শব্ষে গৃহ অর্থাৎ 

উভয্বেই গৃহের পতি । প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও সেই সকল 

ছুটনার 'অধিদেবতাদিগের অধীনত! স্বীকারেই তাহাদিগের ধন্ম- 

ভাৰ ব্যক্ত হুইস্ক, কিন্ত দেবতাদিগেরও মন্ষ্যের সহায়তায় নির্ভর 

করিতে হইত, এইরূপ এক প্রকার সামঞ্জন্ত বিধান হইয়াছিল। 
তখনকার নিগ্দোষ অবস্থায় পাপের ভাবের সর্বতোভাবে অভাব, 

এই কারণ সেই সমযক্কে সত্যযুগ বলার বাঁধ! নাই। তুমি আমাকে 

ধরঠাধান্ত দীও, আমি তোমাকে যজ্ঞঘ্বার! বৃদ্ধি করিব, এইরূপ লোন, 
দেলের ভাব-্প্ররিবত্তের ভাব, ভিক্ষার ভাব বাই? এইক্প তখন- 
কার স্বাধীন বিক্রম, আত্মণৌত্বব এখনকার অপেক্ষা পুরুষত্থ 

প্রতাশক। হিন্দুত্থামের জল বায়ুদ্বার। ক্রমে ছে ভাব লোপ 
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গাইতে লাগিল! যজুর্বেদের ব্রাঙ্ষণে আছে, বাণ লিচু 
নদীর তীঞ্চ হটুতে হিন্দুস্থানে বান করাইবার প্রধান কারণ ;-- 

কখন কখন ভাহাদিগের ইচ্ছার প্রতিকূলেও। 
ধদিও ধকের গানের প্রবৃত্তি এতটা প্রাথমিক কালে, কিন্ত 

খাকসংহিতা বদ্ধ হইবার মময় অপেক্ষাকৃত আধুনিক । এ সম্ষে 
বাঙ্গগুজাতির আধিপত্য বেশ দড়াইয্াছে ) পূর্বেই বলিয়াছি থে 
তাহা কুরুপা্াল ও কোশল বিদেহদিগের বিশেষ গ্রাছুর্ভাবের 
সময়ে । আবার যেমন অধিকাংশ গান হিন্ুস্থানে প্রবেশের 

লময় রচিত, তেমনি কতকগুলি গান সংহিতা হইবার সমকালীন 
প্রস্তুত ছইয়! উহাতে নিবিষ্ট হইয়াছে, সে মকলের সঙ্গে অথর্ব 
বেধের সঙ্গে মিল আঁছে। 

খখেদের অধিকাংশ ভাগ নিম্নলিখিত দেবতাদিগেরই স্ব 
স্ততিতেই পূর্ণ :--প্রথম অগ্নি, অধিকাংশ স্থক্ত এই দেবতাঁতেই 
সমর্পিত। তিনি মন্ুষ্যের নিকট হইতে দেবতাঁদিগের সঙ্গিধানে 

দৃতশ্বরূপ, তিনি দেবতাদ্দিগের নিকট হবিরাহক, তিনি মনুষ্য ও 
দেবতা! এই উভয়ের মধ্য্থ স্বরূপ, তিনি আপনার উদদগত আচ্চি 
দ্বারা দেবতাদিগকে যজ্তস্থলে আহ্বান করেন,--যেমন পর্বাতবাসীরা 
সংকেতাগ্ধি আলাইয়া আপনাদের দলকে সমবেত করে। আবার 
অন্থত্ত তিনি যজ্জীয় অগ্নিবপে পৃজিত হন) যত্দের অরপাক গ্রত্ৃতি 

কার্ধ্য অগ্নি ভিন্ন সম্পর হয় না এইজন্ত উহার মহাখাতিন ॥ 

প্রান্কতিক বলরূপে তাহার পুজার প্রচার নাই, তিনি অনেকট! 

যন খরের দেবতা! 
ইন্জ প্রক্কৃতির বলরূপে পুজিত | অগ্নির নীচে অধিকাংশ 

খক তাছাতেই প্রয়ুজা হইয়াছে? ইন্্র হইতেছেন বজের দেবতা, 
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উহা ঘাঁর! তিনি ক্ৃষ্কবর্ণ মেঘ সফল বিদীর্ণ করেন,--যাহাক্কে 
করিয়া হুর্ধ্যরশ্মি ও জল পৃথিবী উর্বর! করণে, প্মর্থ হয়। 
অনেক অনেক ভাল ভাল সৃক্ত দকল *ইন্ত্র ও বুত্রাস্থরের যুদ্ধবর্ণ- 
নায় পরিপৃণ। ঝড়ের বর্ণনাও আছে। বিছ্যৎ লকৃলক্ করি- 
তেছে, বজ্ঞ গড়গড় করিতেছে, ভীষণ বাত্যাভিঘাত হইতেছে এই 
সকুল দেখিয়! শুনিয়। তাহাদিগের সরণ মন ভয়ে*ভীত হইত। 
প্রীতঃকালেরও স্ততি আছে। উবাকে উজ্জলা সুন্দরী স্ত্রী বলিয়। 

গ্রশংসা করিয়াছেন, জবলস্ত হুর্য্যমণ্ডুলকে গাঢ় ভক্তিসহকারে 

গ্রহণ করিয়াছেন) সুর্ধ্য যখন উদ্দিত হয় রজনীর অন্ধকার পরাজিত 
হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে। উজ্জ্বল হৃর্য্য দেবতা আলো 

ও উত্তাপের জন্ত আহত হন, যাহাতে করিয়া ধন (গোধন) ধান্ত 

আনন্দে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারে। 
অগ্রি ইন্দ্র নূর্য্য এই তিন প্রধান দেবতা ছাড়। আরো অনেক 

দেবতা আছে, তন্মধ্যে প্রধান একদল দেবতা হইতেছেন মরুদগ্ণ 
অর্থাৎ বাযুঃ ইহারা যুদ্ধের সময় ইন্দ্রের সথা-_অর্থাৎ মেঘ বায়ু 
শ্বার! চালিত হইয়! চতুদ্দিকে বৃষ্টির সঞ্চার করে--এবং রুড্র 
হইতেছে শব্দায়মান ভয়ঙ্কর দেবতা, ইনি ভীষণ ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা । ক্রমে জ্ঞানোন্নতিসহকারে আধ্যাত্মিক ভাবকে নৈতিক 
ভাবকেও মুষ্তি দিয় অর্চনা করিত, কিন্তু অবস্তা ইহা অপেক্ষাকৃত 

আধুনিক। 

খখেদের অর্থবোধসৌকণার্থে প্রধান ছুই পুস্তক হইতেছে 
নিঘণ্ট, এবং যাস্বের নিরুক্তি ১" ইহাদিগেরও আবার ভাস্ক আছে 
সে সকল আধুনিক,--পাঠ শত বৎসরের এদিকে । সায়নাচাধ্য কৃত 

খকসংহিতার তাব্ম উহাও এই নময়কার।, শঙ্করাচাধ্য ও তাহার 
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শিশ্যদিগের দৃষ্টি উপনিষদের উপরেই ধিশেষ পতিত হইয়াছিন। 
শঙ্করের শিষ্য আঁনক্তীর্ঘ ধপ্থেদের কতক অং ংশের* ভাষা প্রস্তত 
করিয়াছিলেন? উট খখেদের প্রাতিশাখ্যের একটা ভাব 
করিয়াছেন। টু 

এক্ষণে খগ্থেদের ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা ধাক ।---খগ্বে- 
দের দুই ব্রাহ্মণ £ এতরেয় এবং শীহ্খায়ন বা কৌবীতকি ত্রাঙ্গণ। 
শাঙাকন ব্রাহ্মণে সকল ফাগযজ্ঞের বিষয়, প্রধানরূপে সোমযাগের 
বিষয় বর্ণিত আছে) এতরেয়ে মোমযাগেরই বিষয় বাহুল্যরূপে 
বণিত। এতরেক্ ব্রাহ্মণ আট আট পঞ্চিক1 করিয়! চল্লিশ অধ্যান্ধে 

বিভক্ত । শাহায়ন ব্রা্গণে ত্রিশ অধ্যায়। 

উভয় ব্রাহ্ষণেই উল্লেখ আছে--আখ্যানবিৎ গাথা অভিযজ্ঞ- 
গাথা কারিক। । আখ্যানবিৎ অর্থাৎ পূর্বকালের প্রচলিত প্রবা্্ 

বাহার জ্ঞাত ছিলেন। অতএব ব্রাঙ্গণ হইবার পুর্বে এ সকণ্ 

গ্রন্থ বচন! শ্রুতিপরম্পরাক্ন প্রচারিত ছিল বোধ হইতেছে £ 

ইহীতে কেবল তিন বেদের উল্বেখ আছে ঃ খক যু সাম? 
ইহারা ত্রয়ীবিদ্বা। এতনিন্ন পৈঙ্গি ব্রাহ্মণের বিষয়ও শ্রুত হওয়া 

যায়। কৌধিতকের মতকে শাংখায়ন গঠশ দিয়াছেন, এই জন্য 

শাঙ্খার়ন বা] কোৌবিতকি ব্রাঙ্গণ উহার আখ্য1। এই উদ 
ব্রাহ্গণে, কোন কোন স্ক্ের উৎপত্তির কারণ দর্শাইবার জন্ঠ 

যে নকল উপাখ্যান ও প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত 

কারধ্যের।--যেমন এতরেক় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় থণ্ডে শুনঃশেফের 
উপাখ্যান বিবৃত আছে। ব্রাহ্মণের লেখা অপেক্ষা উপাখ্যানের্ 

লেখা অনেক পুরাপ। অতএব বোধ হপ্ত, এরূপ উপাখ্যান সব 

শ্বতন্্ ভাবে প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণে প্রয়োজনমত সেই সূৰ 
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ভোলা হইয়াছে । এই সকল আখ্যান দ্বারা পুর্র্বকার রীতিনীতি 
আচার ব্যবহ্ধর প্রত্থৃতি অনেকটা! ইতিহান জানিতে পার! যাস 
এবং পরবস্তী আখ্যান উহ হইতে কেমন করিয়]"উৎ্পক্ন হইয়াছে 
তাহাঁও টের পাওয়। যাক্ন। 

এই প্রত্যেক ব্রাঙ্গণে আবার এক একটী আরপ্যক যোগ 
কর! আছে) আরণ্যক অর্থাৎ অরণ্যখণ্ড ভাহা অরণ্যে পাঠ্য, 

হাহার সংসারাশ্রম ছাড়িসব। যাগযক্ঞ ক্রিয়াকলাপ ছাঁড়িসা! বান- 

প্রস্থাশ্রমী হইয়া সন্যাঁসী হইবেন তাহারাই সেই সকল পাঠের 

যোগ্য হুইবেন। ইহাতে আধ্যাত্মিক গভীর চিস্তার ভাব 

রহিয়াছে। ব্রাহ্মণে যেমন যাগধজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্িক ক্রিয়ার উপর 

দৃষ্টি ইহাতে তেমনি অন্তদূষ্টি-_ ইহা হইল শেষ ফলপ। আরণ্যক 
'এই জন্ত ব্রাঙ্গণের শেষভাগ--পরিশিষ্ট। 

এতরেম্স আরণ্যক পঞ্চথণ্ডে বিভক্ত ; ইহার প্রতি খণ্ডকেও 

আরণ্যক বলে। আবার ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীম্ব খণ্ড একত্র 

হইয়! একট। স্বতন্ত্র উপনিষদ হইয্জাছে; আবার এই দ্বিতীয় খের 
শেষ চারি উপথণ্ড,-যাহাতে বেদাস্ত মত বিশেষরূপে প্রাতিপন্ 
হয়,-লইয়। তরেয় উপনিষতৎ আখ্যা ধারণ করিয়াছে । মহিদাস 

প্রতরেয় এই উভত্বের গ্রস্থকর্তা বশিক্না আখ্যাত। ইহার পিতার 
নাম বিশল এবং মাতার নাম ইতর বলিয়া অন্থমিত। ইতর! 

ছইতে তদ্দিৎ দ্বার! এরতরেয় হইয়াছে। ইহার গ্রন্থে ইহারই বাক্ক্য 
সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়া! অনেক স্থলে উত্তেখ কর] হইস্নাছে ঃ অতএব 

ছ"হারই মত ইহাভে বিবৃত তাহা প্রমাণিত হইতেছে । কিন্ত 

ষখন উঁহারই গ্রশ্থে উহারই বাক্য সিদ্ধান্ত ন্বাক্য বলিতেছে, 
খন প্রতিপন্ন হইতেছে, ঘে, উহার মত শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়। 
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আসিয়া ক্রমে একটা নিগ্ছিষ্ট গঠনে পরিণত হইত) কিন্ত বরাবর 

উ“ছার নামে চলিয়া আসিত। আগগ্যকের চতুর্থষ্থণ্ড শৌনকের 
শিশ্য আশ্বলীঙঈনের প্রণীত এবং পঞ্চমথণ্ড শৌনক প্রণীত। 
৬৮ কোৌধীতকারণ্যক তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম চুই খণ্ড 
অধিকাংশ ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণেই পূর্ণ। ভৃতীয় খণ্ডের নাম 
কৌধীতকি উপনিষৎ। প্রথম খণ্ডে দেবলোকে যাইবার পথ 
এবং ভ্ুথায় উপস্থিত হওয়ার বিবরণ আছে। ছিতীর় অধ্যায়ে 
অন্যান্ত কর্মকা বিধানের মধ্যে এ সমক্কার পরিবারবদ্ধনের 

অনুরাগ ও ভালবাসার বেশ মনোরম ছবি পাও যায়। তৃতীয় 

অধায়ে ইন্দ্র সেই সেই দানব প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন 
মহাভারত কাব্যে অজ্জুন *যাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে শুরুষজুর আরণ্যকেও যে গল্প ইহাতেও 
সেই, অর্থাৎ কাশীর রাজ! ক্ষত্রিয্ন অজাতশক্রর নিকট হইতে স্বয়ং 

পিতশম্মন্ত একজন ব্রাহ্মণের উপদেশলাভ | এ সমগ্ন আর্ধ্য- 

খানের সীমা হইতেছে হিমবছ ও বিন্ধ্য। এখন হইতে গঙ্গার 

নাঁম শ্রুত হওয়া যায় ৮--যেমন চিতগজ্ান্জলি অকরূণিকে উপদেশ 

দিতেছেন । ৮ 

এই উভয় 'রণ্যকেরই অথাৎ এতরেয় উপনিষদ্দের দ্বিতীর 

এবং তৃতীয় খণ্ডের এবং কোবধীতকি আরণাকের তৃতীয় খণ্ডের 
শঙ্করাচাধ্যকূত ভাষ্য আছে $--খৃষ্ট অষ্টশতাবে ইহার জন্ম । ইনি 

বেদাস্তমতের প্রধান অব্লম্বী, এই জঞ্থ তিনি উপনিষদের অর্থকে 

ঘুরাইয়া ফিরাইয়! আপনার মতের পোষণ করিয়াছেন, মেইল! 
ছাড়িক্ দিয়া লইলেও তাহার দ্বার যহোপকার সাধিত হইয়াছে। 
তাহার আখার ছাত্রেরা»--ঘেমন আনন্দজান আনন্দগিরি আনন্দ 



১০৪ হ্মন্ধ্যোতি | 

ভীর্থ,_-তাহার ভাষ্তের আবার ভাসা প্রস্তত করিয়াছেন, সে সকলও 
এখন মুদ্রিত্হইয়। গেছে। খখেদের আরো ছুইটা উপনিষদ 
আছে £ মৈত্রায়নি উপনিষৎ এবং বাক্ধল উপনিরধ্ 1 বাঞ্ষপের 

যেমন খকসংহিত! ছিল, তেমনি বালের ব্রাহ্মণ ছিল। সায়না- 

চার্ধ্য বাক্ষচলশ্রতির অন্ককেবার উল্লেখ করিয়াছেন; এই উভয় 

্রস্থই এখন নিরুদেশ হুইপ়াছে কেবল বাঁফল উপনিষদ মাত্র 
আছে 1 রঃ | পু 

এখন খখেদের সুপ্র সাহিত্যে আসা বাক £- 

বৈদিক ক্রিয়্াকর্মম সথন্ধে দ্বিবিধ হুত্র প্রচারিত আছে +-শ্রোত 
বা কল্পম্ত্র এবং গৃহ বা! স্মার্ত কত্র। যাগধজ্জের অনুষ্ঠানপ্রণালী 

ব্যক্ত কর! হইতেছে শ্রোতশ্থত্রের উদ্দেস্ত । আমর! ইহার ছুই 

গ্রন্থ দ্বেখিতে পাই, এক বার অধ্যায় বিশিষ্ট আশ্বলায়ন কৃত্রে আর 

এক আঠার অধ্যায়ে সম্পূর্ণ শাঙায়ন হুত্র। এতরেয় ব্রাঙ্গণের সে 

আশ্বলায়ন হুত্রের যোগ, শাহখাগন ব্রাহ্মণের সঙ্গে শাআারন শ্ত্রের 
যোগ। উভয় গ্রন্থে উভয় গ্রন্থ হইতে অবিকল বাক্য উদ্ধদ্ত 

খ্সছে। শুরুষভূর্বেদে পাওয়া যায় অশ্বগ নামে একজন বিদেহ- 

রাজ জনকের হোত। ছিলেন, অশ্বল হইতে হয়ত আহঙলায়ন 

হইয়াছে অর্থাৎ অশ্বল এ মতের আবিষ্র্ভী । বাজপের, রাজস্থয়, 

অশ্থমেধ, পুক্রুষমেধ, সর্বমেধ এই সকল হইতেছে শ্রোতহ্ত্রের 
বিষয়। 

. শ্রোতহ্ত্রের মত আশ্বলায়ন ও শাম্ধাযনের হুইটা খখেদের 

গৃহন্থত্রও আছে। 'আঙ্বলায়ন, গৃহস্ত্র চার অধ্যার্ী, শাঙ্খায়ন 
গৃহসতর বড়ধ্যায়ী। শৌনক গৃহহুত্রেরও নাম শ্ুত হওয়া যায়। 
ইহাতে বিবাহ তর্পণ শ্রাদ্ধ প্রস্থৃতি নান! প্রকার পারিবান্সিক 
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অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণিত আছে। তর্পণের সময় বিখ্যাত পুর্ব- 

পুরুষদিগকে আহ্বান করিবার নিয়ম ছিল+--এখন যেমন মুঠি 
প্রভৃতি গড়ান হয়, তথন*তেমনি অনুষ্ঠানের সময় তাহাদিগকে 
স্মরণে আনিবার রীতি ছিল। বাহার! কোনরূপে বেদকে প্রচার 

করিয়াছিলেন তাহাদিগকে পিতৃতর্পণের সময় আহ্বান করিবার 
রীতি ছিল। খ্এই বিধান ন্ত্রেতেই পাওয়। যায়,-যেমন, বাক্কল 

শাকল্য মাওকেয় পতরেয় পৈঙ্গ্য কৌবীতক শৌনক আশ্বলারন 
শাঙ্খা়ন ;? আবার বিখ্যাত মহিলাদিগেরও নাম আছে--যেমন, 

গার্গী বাঁচহ্বী স্থলভ। মৈত্রেরী | 

* এখনকার প্রচপিত খখেদের প্রাতিশাখ্যসুত্র, 'তীহ! শৌনকের 
বলিয়! বিখ্যাত ; ইহা! তিন কাণ্ডে বিভক্ত, প্রতি কাণ্ডে ছয় পটল, 
ইহাতে সর্ধশুদ্ধ ১০৩ কাণ্ডিক ; এই পুম্তক ছন্দে রচিত ॥ 

অন্ুক্রমণী যাহাতে ছন্দ দেবতা এবং হুক্প্রণেতা খবিদিগের 

নাম রহিয়াছে এরূপ শৌনকের অন্থবাকানুক্রমণী আর কাত্যায়- 
, নের দর্বাহ্ছক্রমণী বিদ্কমান আছে । শৌনকের কৃত বৃহদ্দেবতার 
বিধয় পুর্বে বল! হইয়াছে। 



সামবেদ। 

« এক্ষণে সামবেদ স্বন্ধে আলোচনা করা যাঁকএ 

খকসংহিতার যে সকল খক সৌমযাগে উচ্চারিত হইত, 

সেইগুলা1 ভজনন্ুরে বপান হুইগ্লাছিল ১--তাহাই 'লামবেদ হইল। 

সাম সংহিতাঁর হুই থণ্ড। প্রথম খে ছক প্রপাঠক, গতি 

প্রপাঠক দশ দশতে বিভক্ত । প্রতি দশত দশ পন্চে বিভক্ত“। 
প্রথম বার দশতে অগ্নির, শেষ এগার দশতে সোমের এবং মধোর 
ছত্রিশটাতে প্রধানত ইন্দ্রের স্ততি.। সাঁমসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড 
নয় প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রতি প্রপাঠক ফখন ছুই কখন বা তিন 
ভাগে ধিতক্ত, ইছার প্রতিভাগে তিন বা অধিক' পন্ড আছে ). 

সামসংহিতাতে' এই সকল' ছন্দ খাকেয় আকারেই আছে, 
' কেবল তাহাঁদের উপর সামের চিহ্ন দেশুয়! ১ কিন্তু সামসংহিত! 

ছাড়া আবার চাষিটা বই আছে, তাহাকে সামগান বলে, ভাহাতে 
ছন্দগুলিতে সব গানের চিন্ব দেওয়া আছে এবং গানের বেশী 
বেশী কথ! বসাইতে হইয়াছে । তাহার মধ্যে ছুইটা গ্রন্থ: এক 
গ্রামগের গান, এক আর্য গান, ইহাদের ছয় প্রপাঠক ॥ সীম- 

ংছিতার প্রথম ভাগ অন্থসারে ইহাদের ছ্না প্রণাদী) এই ছুইয়ের 
যে একটা পুরাতন 'অস্থুক্রমত্ী আছে: তাহার নাঁষ খাবিত্রাক্ধাণ, 

তাহাতে ছন্মসমূহের গর অন্থসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে । আর 

ছুই পুস্তক $₹ এক উহগণ আর এক উদ্বগ্বীণ। প্রথমটীর তেইশ 
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প্রপাঠক, ছ্বিতীয়টার ছয় প্রপাঠক, ইহাঁর1 সংহিভার দ্বিতীয় ভাগের 
ছন্াশ্রেণী অব্লম্বন করে। সামসংহিতাঁয় ১৫৪৯ খক, তাহার 

১৪০০ খক প্রান  খকসংহিতাঁতে দেখিতে পাওয়া যায়; অধিকাংশ 

অষ্টম এবং নবম মণ্ডল হ্ইতে গৃহীত। লামবেদের তিনটা শাখ। 
কৌধুম শাখা রাণায়ণীয় শাখা এবং জৈমিনীক় শাখা। আমর! * 
হইতেছি সামবেছ্রী কৌথুম শাখা। 

সামবেদের খকপাঠ খশ্বেদের খকপাঠের অপেক্ষা পুরাতন বোধ 

হয়্। অসভ্যাবস্থায় যাহ! কিছু ছন্দ তৈয়ারী করেক্লুবটা গান গাহিয়া 
তোন্ধরী করে, তারপরে মেই গান হইতে ছন্দটা ঘষিয়। মাজিয়া 

পৃরপা্টি করিয়া আলাদ! বাহির করিয়া লয়। খকসংহিতায় 
সেইক্ধপ হইফ়্াছে, গান হইতে ক্রমে ছন্দের দিকে দৃষ্টি গিয়াছে। 
তাহাতে করিয়া মাসংহিতার খক সকল প্রায়ই খকসংহিতাতে 

দৃ্ট হয়; কিন্ত খণ্বেদের আধুনিক অংশ দামবেদে পাওয় যায় না। 

সামবেদের গান ছন্দে পত্রিণত হইতে হইতে খকসংহিতার সময় 

যেরূপ অবস্থায় ঈাড়াইয়াছিল, সেই অবস্থায় খকসংহিতাম্ নিবিষ্ট 

হইয়াছিল ) এই সঙ্গে যে সকল হৃক্ত গানে বনান হয় নাই, ছন্দ 
আকারে ছিল সবটা খখ্বেদে আসিল। খখেদ যেন খষিদিগের 

আমলের কাবাসংগ্রহ হইল। খণ্েদ পাঠ করিলে তখনকার 

খধিদিগের আশ! ভরসা কল্পন! মনের ভাব সব টের পাওয়া যায়। 

সামবেদ হুইল তখনকার তজন-গান। ত্রাঙ্গণ হইল বেদের 

সমালোচক, কিন্ত মমালোচন! করিতে গিয়া বেদকে বন্ধায় কনিকা 

ক্রমে বেদকে ছাড়াইয়। উ্িল। 
চাপল চস যা এজ 

ক এখানে পস্থকার নিজ গেহীর কথ! বলিক্গাছেন। 



১০৮ হেমক্্যোতি। 

সামবেদের প্রধান ব্রাক্গণ হইতেছে তাও ত্রাঙ্গণ) ইহ! পঁচিশ 
খণ্ডে বিভক্ত, এইজন্ত ইহার আর এক নাম হইতেছে পঞ্চবিংশ 
ত্রাঙ্ষণ। নানাবিধ সোমযাগ ও তাহাতে যে সকল সাম গান 

হইত, তাহারি বিষয় ইছাঁতে বর্ণিত আছে। 

সোমযাগ অনুষ্ঠিত হইবার পুর্বে কতক দিন ধরিয়া প্ররস্তত 

হইতে হয়। সে কল দিনকে ধর! যাইতেছে না। কোন 
কোন নোমযাগে কেবল একদিন মাত্র দোমরস নিংড়াইয়া.বাহির 

করিবার বিধি, কন কোনটাতে ছই দিন, এই প্রকার সোমরস 
নিংড়াইবার দিনকে শৃত্যদিন কহে। যে সকল মোমযাগে একটা- 
মাত্র স্ত্যদদিন তাহাদিগকে একাহ বলে, যে সক্ষল যাগে ছুই 

হইতে বারো! হৃত্যদিন তাহাদিগকে অহীন বলে। দ্বাদশ অপেক্ষা 
অধিক কুত্যদিন থাকিলে তাহাকে সত্র বলিত। ত্রাঙ্মণরাই কেবল 

সত্র করিবার অধিকারী । তাহা এক আধ জন ব্রান্ধণেরও কন্মম 

নয়, অনেক ব্রাঙ্মণে মিলিয়! মিশিয়া তাহা করিতে হইত । এই 

যাগ মম্পর হইতে এক শ দিনও লাগিতে পারে, অনেক বৎসরও 

, লাঁগিতে পারে । যে সকল সত্র সম্পন্ন হইতে এক বৎসর বাঁ 

ততোধিক কাল লাগিত তাহাকে অয়ন কহিত। 

ভাগ্যত্রাঙ্গণ ফোমষাগ বাতীত ব্রাত্যস্তোমের বিষয় বর্ণিত 

আছে। অর্থাৎ যে সকল আধ্যজাতি হিন্দুস্থানের আচার 

ব্যবহারে ত্রাঙ্মণদের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারে নাই, হয়ত 

আপনাদিগের পুর্ধপ্রথানুসারে চলিয়াছে নয়ত এখানকার 

আঁদিমবাসীদিগের ধরণধারণ, পাইক়্াছে, ভাহাদিগকে পতিত 1 
ব্রাত্য কহিত3 তাহাদিগকে পাংক্কেয় করিতে হইলে ত্রাঙ্গণদলে 

আনিতে হইলে ত্রাতান্তোম যাগ করিতে. হইত। ত্রীত্যর্দিগের 
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এইরূপ বর্ণনা আছে)-_তাহার! ধনুর্বাণ'ও ভল্লহস্তে লইয়া খোল! 

যুদ্ধরথে চলি বেড়ায়) তাহাদের পরিধান মস্তকে উক্ভীষ 

এবং লাল পাড়ের উত্তরীয় দুইদিকে বাতাসে উড়িতেছে ; পানে 
জুতা, ভেড়ার চাঁমড়। দোভীজ করা তাহাই আঙরখা, তাহাদের 
প্রধানদিগের পিঙ্গল রঙ্গের পরিধান এবং গলায় ব্বপার গহন! । 

তাহারা ন। ক্ষেত্র কর্ষণ করে না বাণিজ্য ব্যবসায় করে। 

: তাহাদের আইন গোলগেলে। যদিও ব্রাহ্মণদিগের ও তাহা 

দিগের ভাবা একই তথাপি ব্লাক্ষণদিগের নিকট বাহ! সহ্জ্- 
উচ্চাধ্য তাহার! তাহা কঠিন বোধ করে। 
* সামবেদের আর একটা ব্রাঙ্গণের নাম বড়বিংশ ব্রাহ্মণ € 

এটা উপরোক্ত পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট । পঞ্চবিংশ ত্রাঙ্মণে 

বেগুল। নাই, তাহাই ইহাতে আছে, বিশেষতঃ অঘটন ঘটন 

সকল নিবুৃত্তি করিবার এবং মারণ চাটন প্রহ্ৃতি অনুষ্ঠানের 

বিষুয় আছে । ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়কে স্বতন্ করিয়! তাহার নাঁম 

অদ্ভূত ত্রাঙ্গণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অদ্ভুত ঘটন। ঘটলে 
যেন্ধপ অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহাই আছে। সাধারণ অমঙ্গলৎ 

ঘটনা ঘটলে যেক্দপ করিতে হয়, গো মন্ুষ্যের পীন়্া হইলে 

যেরূপ করিতে হয়, শস্ত নষ্ট হইলে যেরূপ করিতে হয়, ভূমিকম্প 

উদ্কাপাঁত তাড়িৎ ব্যাপার দেখ। দ্রিলে যেরূপ করিতে হর ইহাতে 
সেই সকল বিষয় আছে। 

সাঁমবেদের তৃতীয় ব্রাহ্মণ হ ছে ছান্দোগয ত্রাঙ্গণ। 

ছন্দোগ বলিতে সামগান বুঝায়,'তাহার ব্রাঙ্গণ, তাই ইহাকে 

ছান্দোগা ব্রাঙ্গণ বলে; ইহাঁকে ছান্দোগ্য উপনিরৎও বলে। 

ইহাতে কৃষ্ণ দেবকী পুত্রকে ঘোর আন্গিরসের শিশ্য বলিয়! 
১৪ 
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উল্লেখ অছ্ে। খখেদের কৌধীতকি ব্রাঙ্গণে কৃষ্ণ আঙ্গিরস 
বলিয়া একস্থলে উল্লেখ আছে॥। অতএব বেদের মধ্যে কৃষ্ণের 
ছাত্রাবস্থা দেখিতে পাওয়। যাক । তাহার পরে কি কর্ম করাতে 

যে তাহার দেবত্ব পুরস্কার হইল তাহ! পুরা দ্বারা অনুদন্ধান 

করিয়! লইতে হইবে। 

সামবেদের আব্বেক উপনিষদ ণজ কেনোপনিষৎ ১ 
ইহার আরেক নাম হইতেছে তলবকারোপনিষৎ। ইহার ছুই. 
তাগ; প্রথম ভাগে ব্রন্গের স্বরূপ শ্লোকে এবং দ্বিতীয় ভাগে 

আখ্যায়িক] দ্বার অন্ত দেবতার উপর ব্রন্ষের প্রাধান্য স্থাপন 

কর! হইয়াছে। সংহিতোপনিষৎ নামে সামবেদের আর এক 

উপনিষৎ আছে। 

সামবেদের স্ুত্রগ্রনস্থ অন্ত বেদের অপেক্ষা বেশী £-্পঞ্চবিংশ 

ব্রান্ষপের উপর একটী এবং আর তিনটা শ্রীতহ্ত্র। ছন্দের 
উপর এবং খককে সামে কেমন করিয়া পরিণত করিতে হয় এই 

ছুই প্রকারের পাঁচটা এবং একটা গৃহ্স্থত্র ;) এতঘ্ব)তীত নান। 

* পরিশিষ্ট আছে। 
মশকের শ্রোতহ্থত্র হইতেছে প্রধান ; ইহাকে আর্ষেয় কলপও 

বলেঃ পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণ ইহার প্রধান অবলম্বন। ইহ! একাদশ 

প্রপাঠকে বিভক্ত । প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে একাহু যজ্ঞের বিষয়, 

তার পর্বের চার অধ্যায়ে'অহীন যজ্ঞের বিষম এবং অবশিষ্ট ছুই 

অধ্যায়ে সত্রের বিষয় উল্লেখ আছে। 
দ্বিতীর হইতেছে লাট্যায়নের শ্রোতন্ত্র ) ইহা সামকেদের 

কুখুম শাখার। ইহ! দশ প্রপাঠকে বিতক্ত। প্রথম সাত 
প্রপাঠকে সাধারণ সোমধাগের নিয়ম 8 অষ্টম এবং নবম প্রপা- 
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ঠকের কতক অংশে একাহের নিয়ম, নবমের অবশিষ্ট অংশে 
অহীনের নিয়স্রখএবং দশমে সত্রের নিয়ম । , 

পূর্বে বল| গিয়াছে যে, ঘে সকল আর্য ত্রাঙ্মণদিগের দলম্থ 
হন্ন নাই তাহাদিগকে ব্রাত্য বা ব্রাতীন বলিত। ব্রাতীনের! যদি 

ব্রাহ্মণদলে আসিতে চাহিত তাহা হইলে, পুর্বে বল! হইয়াছে, 
তাহাদিগকে ব্রত্যন্বোম করিতে হইত*এবং ব্রাহ্মণদলে ভূক্ত 
হইলে ভক্ত হইবার অগ্রে তাহার যাহা কিছু থাকে সব তাহার 

সঙ্গী ব্রাত্যদিগকে দিয়া আমিতে হয়। এরূপ দেওয়াতে তাহা" 

দিগের পুর্বব পাপও তাহাদের উপর অর্পণ করা হইল অর্থাৎ 
গ্বাপাজ্জিত ফলত্যাগের সহিত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হুইল। 
ত্রাতীনদিগের মধ্যেও যৌধ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং অর্হস্ত অর্থাৎ 
পুরোহিত বা আচার্ধ্যশ্রেণী ছিল। ব্রাতীনেরা যেমন ব্রাঙ্গণ- 
দিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতেন তেমনি 
তাঁহাদিগেরও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড ব্রাহ্মণের! গ্রহণ করিয়াছিলেন 
,ষড়বিংশ ব্রাঙ্গণে কথিত হ্হেনযাগ লাট্যাক্নে বিশ্ৃতিরূপে বর্ণিত 

আছে। ইহ] মারণ যাগ। ইহা! দ্বারা অথর্ববেদের তাৰ মনে 

আসে। ইহাতে করিয়াই মনে হয় ব্রাত্যদিগের অনুঙগীলিত খক 
লইয়াই অথর্ববেদ অধিকাংশ সংহিত হইয়াছে; আঙ্গিরস খবি 
সেই সংগ্রহের একজন কর্থা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বংশে এবং 

তখনকার সময়ে প্রচলিত খক সকল এ সঙ্গে সংগৃহীত হইন্থা- 
ছিল। ব্রাতীনদিগের মধ্যে ধাহার1 বেদপাঁত্পগ ছিলেন তীহা- 

দিকে অনুচান বলিত। শাগডল্যের মতে অরৃস্তেরাই অনূচান 

হইতে পারে। অনুচানেরাই শ্তেনযাগে পৌরোহিত্য কার্য 
করিতে পারে। লাট্যায়ন বলেন ইহাদের বস্ত্র ও উষ্ণীৰ 
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লোহিত বর্ণ হইবে। এই সময়ে শুদ্র দশ্া এবং ব্রাঙ্গণদিগের 
মধ্যে অনেকটা জ্নেশামিশি ভাব ছিল। তাহার, যজ্ঞভূমির 
ভিতরে ন! যাক বাহির হইতে যাগযজ্ঞ দেখিতে পাইত, বেদধ্বনি 
গুনিতে পাইত, যজ্ঞের মধ্যে কোন কোন কর্্মও করিতে 

পাইত। ক্রমে ব্রাঙ্মণ্ভাব যত ঃবদ্ধমূল্ হইল তণ্ত তাহাদিগের 
'আস্ুবিধা হইতে লাগিল। ৃ * 

সামবেদের আরেকট। দ্রাহাঁয়ন সুত্র জাছে ইহ। রীণায়ণীয় 

শাখার। বাণায়ণী হইতেছেন বশিষ্ঠ গোত্রীয়, এইজন্ত ইহাকে 
বাশিষ্ঠ হুত্রও বলে। 

আর একটা হইতেছে দশ প্রপাঠক বিশিষ্ট অনুপদ সুত্র ॥ 

ইহ। পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ মুল ধরিয়া ছুরূহ পদের ব্যাখ্যা! 

করিয়াছে । এই চারিটি স্ত্রগ্রস্থ মেশকের শ্রোতক্ুত্র, লাট্যায়ন 

শতস্ত্র, দ্রাহায়ন সুত্র ও অন্পদ হুত্র) পঞ্চবিংশ ও যড়বিংশ 
্রাঙ্মণকে অবলম্বন করিয়া কর! হুইয়াছে। ইছাঁদিগকে অব- 
লম্বন না করিয়। শ্বতন্ত্র প্রকারেরও অনেক সুত্র আছে £ যেমন. 

নিদান হুত্র$ ইহা! দশ প্রপাঁঠক গ্রন্থঃ ইহাতে সামের উকৃথ 
স্তোম গানের ছন্দ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা! আছে। গৌঁভি- 

লের পুষ্পশ্যত্র এবং সামতন্ত্র। প্রথম গ্রন্থে খকদিগকে পুন্পিত 

করিয়া কিরূপে সামে পরিণত করিতে হয় সেই সকল নিয়ম আছে 

বং শেষোক্ত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের কিবূপ স্বরভেদ তাহাই 

বর্ণিত আছে। এই ছুই গ্রন্থে ব্যাকরণের ভাব বিদ্কমান। 

গকধপ আরও অনেক সুত্রগ্রস্থ আছে। টি 

গোভিলককত সামবেদের একটা চারি প্রপাঠকবিশিষ্ট গৃহ্শুত্র 

আছে এবং কাত্যায়ন প্রণীত ক্রমপ্রদীপ নামে তাহার পরিশিই 
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আছে--ইহ! সাঁমবেদের দ্বিতীয় গৃহান্ছত্র বলিয়াও শ্বীক্কত হয় এবং 
ইহাকে স্বতিশন্তও বলে। আর একটা হইতেছে খাদির প্রন্নীত 

গৃহ্থস্থত্র । এতদ্ব্যতীত পদ্ধতি পরিশিষ্ট আরো! অনেক আছে। 

তাহার মধ্যে সাঁমমংহিতার নৈগেয় শাখার আর্ধ এবং দৈবত 

পরিশিষ্ট প্রধান অর্থাৎ এই ছুই পরিশিষ্টে খষি এবং দেবতা দিগকে 
খ্য। কর। হইয়াছে । 

এট 

যজুন্েদ। 
১ 

অন্য কল বেদ অপেক্ষা যজুর্রেদের শাখা অনেক; এই 

জন্য যজুর্বেদের একট সংস্কৃত নামই হইতেছে শতশাখ। ইহা 
ছার! বুঝ! যায় যে যভুর্কেদট। অনেকের পাঠ্য ছি, যেহেন্ু 

সমস্ত যজ্ঞকাগুট| যজুর্কেদের অধিক্কৃত । সামবেদে সোম্যাগেরই 
মন্ত্র দেখ! যায়? প্াথেদে সোমধাগেরই অধিক এবং আর আর 

যাগের মন্ত্র আছে। কিন্ত যজুর্বেদে সমস্ত যাগেরই উল্লেখ 
আছে। যজুর্কেদের অর্থই হইতেছে যজ্ঞের বেদ। খগেদী 
ব্রাঙ্মণকে বহুবুচ বলে, সামবেদীকে ছান্দোগ ও যুর্বেদীকে 
তধবর্য্য বলে। যভুর্কেদের প্রধ্মন ছুই শাখা £ কৃষ্ণ যু এবং 
শুরু যু । কৃষ্ণ যজুতে শৃঙ্খল ভাল নাই, উহাতে মন্ত্র এবং 

অর্থ এবং ঘজ্ঞক্রিয়া সব একত্র রহিয়াছে ;--নংহিত ও ব্রাহ্মণ 
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যেন মিশি! রহিয়াছে। শুরুষজুতে মেরূপ নাই ; ইহাতে মন্ত্র 
তাহার অর্থ এবং বক্ঞভাগ সব পৃথক পৃথক রহিয়াছে! অন্তান্ত 
বেদের স্তায় শুরু যজুঃসংহিতাঁতে কেবল মন্ত্রভাগ আঁছে। তাহার 

অর্থ ও যজ্জীয় ভাগ উহার ব্রাহ্মণেতে রহিয়াছে । আর কৃষঃ 

যজুতে আর এক বিশেষ দেখিতে পাওয়া যাঁক্স যে, হোতা। ও তাহার 

কর্তৃব্যের প্রতি কৃষ্ণ যুণ সর্বদাই মনোযোগী ) গুরু যু কখন 
কখন মাত্র । 

কৃষ্ণঘজু ও শুরুষজু শাখাঁবলম্বীদিগের মধ্যে ভারী বিবাদ । 
গুর্লযজূর্বেদীরা আপনাদ্িগকে সাধারণ রূপে অধ্বয্য: বলেন 
এবং কৃষ্ণযজুর্ধেদীদিগকে নরকে প্রেরণ করেন, চরকাচাধ্যকে , 

দুছ্কৃতিতে অর্পণ করেন। কৃষ্ণঘজুর মধ্যে একটা চরক শাখা 
ছিল। কষ্ণঘজুর দ্বিতীয় নাম হইতেছে তৈত্তিরীয় যজু। তিত্তিরি 
খধি হইতে তৈত্তিরীয় নাম হইয়াছে। আর একটা প্রবাদ 
আঁছে যে, বৈশম্পায়্নের ছাত্রদ্িগের মধ্যে যাজ্বন্ধ্যের নহিত 

বৈশম্পায়নের কি বিবাদ হইয়াছিল, তাহাতে বৈশম্পায়ন, শিষ্যুকে 
্ণঠ ফিরাইয়া দ্িতে বলেন ? তিনি তাহা। বমন করিয়া দিলেন। 

বৈশম্পায়নের অন্ত ছাত্রের তিত্তিরি পক্ষী হইয়া তাহ! ভক্ষণ 

করিয়া ফেলিল, তাহাতে এ কজ্ঞবজুর নাম তৈত্তিরীয় ষজু হইল। 
তখন যাজ্ঞবন্ধ্য নিজ ক্ষমতায় শুক্লজু প্রস্তত করিলেন । 

কৃষ্ণষজুব ছুই বিভাগ দেখিতে পাওয়] যায় ঃ আপন্তঘ্ শাখার 
'তৈত্তিরীক় সংহিত। আর চরক শাখার কাঠক সংহিত]1। 

আপস্তত্ব শাখার সংহিতাঁতে সাত কাণ্ড) এক এক কাণ্ডে 

8৪ প্রশ্থ ব1 প্রপাঠক, ৬৫১ অনুবাক এবং ২১৯৮ কাত্ডিকা। 

৫০ কথাম্ব এক এক কাওক। হয়। .চরক শাখার কাঠক 
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মংহিতাঁর পাঁচ কাণ্ড। তৈত্তিরীয় সংহিতার পরিশিষ্ট হইতেছে 
তৈত্তিরীয় ্রহ্মণ, তাহার আরণ্যক ভাগ হইতেছে তৈভিরীয় 
আরণ্যক ; ইহার দশ কাণ্ড। প্রথম ছয় কাণ্ডে যাগযজ্ঞের 

অনুষ্ঠান। তাহার পরে চারি কাণ্ডে ছুই উপনিষৎ হইয়াছে-_ 

সম অষ্টম নবম কাণ্ডের নাঁম হইতেছে তৈত্তিরীয় উপনিষত, 

দশম কাণ্ডের নাম হইতেছে যাজ্তিকী ঝ| নারায়ণীয় উপনিষৎ। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদের তিন ভাগ। প্রথম ভাগের নাম সংহি- 

তোপনিষৎ বা শিক্ষাবলী, ইহাঁতে বিশ্বাত্ার একত্বের বিষয় 

আলোচনা! আছে। দ্বিতীক্প ভাগের নাম আনন্দবলী এবং তৃতীদ্ 

"ভাগের নাম ভূগুবল্লী) এই ছুই ভাগের একত্র নাম হইতেছে 

বারুণী উপনিষৎ-_ইহাতে পরমায্মার সহিত যোগে ব্রহ্মানন্দের 
বিষয় বর্ণিত আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎও কষ্খষজুর। কৃষ্তষজুর 

আর একটা উপনিবৎ আছে মৈত্রায়ণ উপনিষৎ। কৃষ্ণযজুর 

আৌত এবং গৃহৃন্থত্র আছে ।-_-শ্রোতস্থত্র যেমন কঠন্থত্র, মনুস্ত্র, 
মৈত্রস্থত্র, লৌগাক্ষিক্ত্র, ভারদজীয় সুত্র । এইরূপ গ্ৃহনুত্রও 

আছে, ঘেমন, কাঠক, বৌধায়ন, ভারদাজ, সত্যাষাঢ়। বৃষ 
যজুর প্রাতিশাখ্যস্থত্র এবং অন্তক্রমণীও আছে। 

এক্ষণে শুরুষজুতে আসা যাক। ইহাতে যজ্ঞের মন্ত্র সকল 
তাহাদের ব্যাখ্যান প্রভৃতি হইতে শ্বতন্ত্রকপে এবং বেশ প্রণালী 

পূর্বক শ্রেণীবদ্ধ আছে। কৃষ্ণযজ্জুর মত ইহাতে গোলমাল নাই। 

এইক্ন্ত ইহার লাম হয়ত শুরুবভু হইয়াছে অর্থাৎ বেশ পরিফার 
-গোলমাল বিশৃঙ্খল! নাই । , 

গুরলুষজুর আর এক নাম যাজ্ঞবন্ধ্য খষির পিতৃনাঁম হইতে 

আিয়াছে। যাজ্ঞবন্ধ্য খষির পিতার নাম ছিল বাজসনি? ভাহ। 
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হইতে লোকে যাজ্বন্ধ্যকে নাম ধরিয়! না ডাকিয়া বাঁজননেরি 

বলিত। তাহা হইতে শুরুষজুর নাম হইয়াছে,»বাজসনেকি 
ংহিতা। যাহার] শুর্লযভূর্কবেদপাঠক তাহাদিগকে রাজসনেয়ক 

এবং বাঁজসনেয়ী বলে। 

শুরুবজুর ছুই শাখা এক কা আর .এক মাধ্যন্দিন শাখা। 
এই, উভয় শাখার সংহিতাতেই ৪০টা করিয়া কৃধ্যায় আছে! 
মাধ্যন্দিন শাখার এই ৪০ অধ্যায় আবার ৩০০ অন্ুবাক এবং 
১৯৭৫ কাণ্ডিকায় বিভক্ত। প্রথম ২৫ অধ্যায়ে যজ্ঞের সাধারণ মন্ত্র 

সকল রহিয়াছে । প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দূর্শপৌর্ণমাসী যাগ 

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাতঃ এবং সায়ংকালীন হোমবিধি এবং চাতুর্মাস্ত, 
যাগ। চতুর্থ হইতে অষ্টম পধ্যন্ত অধ্যাকগুলিতে সাধারণ 
সোমযাগ এবং নবম ও দশম অধ্যায়ে এই সোমযাগের অন্ত 

দিবিধ পরিণাম) একাদশ হইতে অষ্টাদশ পধ্যন্ত অধ্যায়ে যক্জীয় 

অগ্নির বেদী নিন্মীথ ; উনবিংশ হইতে একবিংশ পর্য্যস্ত অধ্যায়ে 

সৌত্রামণি যাগের বিষয় আছে--এই সৌত্রামণি ষাগ, অতিরিক্ত 
মৌমরদ পানের দোধাপনয়নের প্রানমশ্চিন্ত । দ্বাবিংশ হইতে 
পঞ্চবিংশ পর্ধ7স্ত অধ্যান্ব গুলিতে অশ্বমেধের বিধান আছে। 

ইহার পরে যে পঞ্চদশ অধ্যায় তাহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
অংশ। ছাব্বিশ অধ্যায় হইতে পয়ত্রিশ অধ্যায় পর্য্যস্তকে খিল 

অর্থাৎ পরিশিষ্ট বলে। ছত্রিশ অধ্যায় হইতে উনচল্লিশ অধ্যায় 
পর্য্যস্ত অধ্যায়গু(লিকে শুক্রীয় কাণ্ড অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের কাণ্ড 

বলে। ত্রিশ হইতে উনচল্লিশ-পর্য্যত্ত অধ্যারসমূহে নূতন প্রকার 
ষক্জীয় প্রকরণের বিধান পাওয়া যায়, যেমন পুরুষমেধ অর্থাৎ 

নরবলী, সর্বমেধ, পিতৃমেধ এবং প্রবর্গ্য ঘৃদ্দারা যাজ্ভিক দিব্য- 



যজু্বেদ | ১১৭ 

শরীর প্রাপ্ত হয়। চল্লিশ অথবা শেষ অধ্যায়টা হইতেছে 

উপনিষৎ-্ট্রশৌপনিষৎ। বাদসনেরিসংহিতা অর্ধেক ছন্দে 

অর্ধেক গন্ে। ছন্দভাগটু। প্রায়ই খগ্থেদে পাওয়া যাল্স। সাম- 
বেদের খাক্ খণ্েদের খাকু হইতে যতট। ভিন্ন, মুর্কেদের খক্ 
অত ভির নহেঃ যভুর্ধেদে কেবল যজ্ঞের ভাবের উপযোগী 

করিবার জন সুলকে একটু একটু পরিবর্ভন কর! হইয়াছে ।, 

মাধ্ন্দিন শাখার "অষ্টাদশ অধ্যায়ের পর হইতে সবগুলিই 

অপেক্ষাকৃত নূতন রচনা । কেননা কেবল এই আঠার অধ্যায়ে 

যে দকল মন্ত্র আছে, তৈত্বিরীয় সংহিতাতে তাহাই আছে, আর 

*অশ্বমেধেরও কতকগুলি মন্ত্র ইহাতে আছে। অশ্বমেধের অবশিষ্ট 

মন্ত্র এবং সৌত্রামণি ও নরমেধের মন্ত্র সকল তৈত্তিরীয়্ সংহিতাতে 
নাই, কিন্ত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণেতে আছে! আর সর্বমেধ, স্ুক্রিয় 

যাগ এবং পিতৃমেধ এসকল আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে। 

তেমনি শুক্লষজুর ব্রাহ্মণেতেও প্রথম নয় অধ্যায়ে, মাধ্যন্দিন 
সংহিতার প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রতি কথ ধরিয়া ধরিষা। বাযাখ্য। 

কর! হইয়াছে ; সৌত্রামণি, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ একং 

পিতৃমেধ এবং প্রবর্গ্য, যাহা! মাধ্যন্দিনের উনিশ হইতে পঁচিশ 
পর্যযস্ত অধ্যাক্সে আছে, তাহার কতকগুলি মন্ত্র মাত্র গশুরুষজ্ঞুর 

ব্রা্মণের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে ঃ--তাহা1 কেবল 

প্রথম ও শেষ কথার দ্বার অথব! ত্ন্থবাকের প্রথম ও শেষ 

কথার দ্বারা, তাহার অর্থ প্রভৃতি কিছু বিবৃত নাই ॥ থেমন 

খুথেদের সায়নাচার্যাকত ভাস্য প্রসিদ্ধ, সেইরূপ শুক্লযজ্ুর মহীধর- 
কৃত ভাষাও প্রসিদ্ত। 



আর্ব্জাঁতি ও আর্ব্যধর্ম ।-% 

চস অডিট উ০ ০ 

অআুধ্যজাতি] খখ্েদ সংহিতার পুরাতন অংশে দেখিতে পাওয়] যায়, 

যে, আধ্যের! হিন্ুস্থানের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে-_ পঞ্জাব কাশ্ীর 
এবং পঞ্জাব ছাড়াইয়! কুভানদীর তীরে বসতি করিয়াছিল। এই 
সকল আড্ডা হইতে সরস্বতী নদী পার হইয়া ক্রমশঃ পূর্বতাগে 
হিনদুস্থানের মধ্যে গঙ্গানদী পধ্যস্ত ভাহাদিগেকর বিস্তার হইবার বিষয়, * 
তাহার! স্তরে স্তরে চিহ্ন বৈদিক গ্রন্থের শেষ অংশসমূহে দেখিতে 
পাওয়। যায়। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রতিহানিক পুরাণ 
হইতে এই ভ্েুজাতির পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম এবং দক্ষিণাঞ্চলে 
হিন্দুধর্মের বিস্তার জানিতে পার! যায়। ইহা দ্বারা বুঝিতে পার] 
যাইতেছে' যে, এই অসীম ভারতথণও্, যাহা তখন জঙ্গলে পূর্ণ , 

ছিপ এবং বলবান বন্তজাতির বাসস্থান ছিল, তাহাকে হিন্দুধর্থে 
আনিতে কত শতাব্দী গত হুইয়াছিল। 

খণেদ হইতে প্রমাণ পাওয়! যায়, যে, উহার প্রথমাবস্থায় উহা 
এতটা প্রাচীন, যে তখণ অধর্ধ্য এবং পারসীক দব একত্র মেশা- 
মেশিরূপে বাস করিত । ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর পাহাড়ীরা যেমন এক 

জায়গার বাস করিলেও আলাদা আলাদ। দলে বাদ করে তেমনি 

ক ড6192৮8 171960] 01 100180 [4869100815 হইতে 

ঘন বাদ। 



আধ্যজাতি ও আর্যধর্ম। ১১৯ 

আর্ধজাতি ও পারসীক প্রভৃতি জাতি একত্র থাক্কিলেও তাহাদের 
মধ্যে দলেকজ্প্রভেদ ছিল। 

দেবতা] আবার খঞ্চেদের ভাব আলোচনা করিলে দেখিতে 

পাওয়৷ যায় যে, আধ্যদিগের সতেজ ভাবটা প্রকৃতির মন্বন্ধে সহজ 

উচ্ছ্বাসে টাটকা টাটকা রকমে নবীনভাবে ছেলেমান্ুষী ভাবে 
শ্বাহিব হইতেছে। আর্ষোরা প্রন্কতিকে খণ্ড খণ্ডরূপে জেবা 
বলিয়! পুজ। করিত, স্বতন্ত্র দেবতার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির আয়তন 

কল্পনা করিয়! সেই সেই আয়তনের মধ্যে তাহাদের বন্ধুত্ব এবং 

সাহায্য প্রার্থন! করিত। এই প্রক্কতিপূজ। হইতে আরস্ত করিয়া 
* প্রকৃতির প্রত্যেক আবির্ভবেকে (19)9207787200 ) অলৌকিক 

শক্তিপম্পর দেবত1 জ্ঞান করিত | যত প্রকার ধর্ম মনুষ্ের মনে 

উদয় হইতে পারে হিন্দুধর্ম সে সব হইয়া গিয়াছে। * 
প্রত্যেক প্রকৃতির আবির্ভাব যাহা প্রথমে কল্পনাতে অলৌ- 

কিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে যে যেখানে 

প্রকাশ পায়, সেই ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বা মগ্ডলে শ্রেবিবন্ধ কর! 

হইল এবং তাহাদিগের সকলের মধ্যে একট! সাঘৃশ্ত প্রকীশ 
প।ইল। এইরূপে কতকগুলি দেবতা কল্পনা করিয়৷ লইলে তাহার! 

যেন আপনাপন এলাকায় প্রত্যেকে একাধিপত্য করিতে লাগিল । 

ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অধিকার মন্ুযষ্যজীবনের ঘটনাসমূছে বিস্তার 
হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে আবার মনুষ্ের স্বরূপ ও অবয়ব- 

রাজিও দেবতাদিতে অর্পিত হুইয়! পড়িল ॥ ব্বাভাবিক বলের 

প্রতিতুম্বরূপ এই দকল প্রব্তিদেবতা অনেকগুলি হুইলেও 
তাহাদিগের আবার পিতামাতা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কল্লিত হইয়! 
'দেবতাঁদিগের সংখ্যা আয়ে! বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আবার 



২৩ হেমজ্যোতি। 

এই কলে টৈবশজি, ব্যক্তিগত সতত! ও ক্রিয়া আরোপিত 

হইল। পরে যখন আলোচনার কাল আপিল, তখন প্র বহুবিধ 
দেবতাদদিগের মধ্যে, তাহাদের মোটামুটি ভাব অনুসারে, থাকবন্দি 

করিয়া একট! শৃঙ্খলা বাঁধিয়! দেওয়। হইল। যেমন ছ্যলোকের 

দেবতা, অস্তরীক্ষের দেবত1, পৃথিবীর দেবতা । হুষ্য, ইন্দ্র ও 

অপ্থি এ এ স্থানের শ্রধান প্রতিভূ ও শাসিতা* বলিয়। গণিত 

হইল। এই তিন দেবতা ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত দেবতার উপরে পদ 
পাইল--অন্ত দেবতার। যেন ইহাঁদিগের আশ্রিত ও ভৃত্যভাবে 
রহিল। 

যখন একবার এই শ্রেণিবদ্ধ হইয়া পাঁক! হইয়া ঈ্রাড়াইল, 
তখন আবার আলোচন। আন্দোলন ও এই তিনের আপেক্ষিক 

সম্বন্ধ (79196৮9 790810020.) নির্ণয়, করিতে গিয়। সর্ধ প্রধান 

দেবতা যে ব্রহ্ম তাহাতে গিকা একতা পাইল। তখন এই তিন 

আবার ব্রন্ষের স্থষ্ট ও ভৃত্য হইয়া ফাড়াইল। অথবা এই 

তিনের যখন যাহাকে পুজা করিত তখন তাহাকে ই সর্ধবপ্রধান 

দবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিত। নুর্য্য দেবতাই যেন সর্ধপ্রথমে 

প্রধানত্ব পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন বোধ হয়। পারস্ত-আর্য্যের 

মধ্যে সুর্্যই অধিদেবতাতে স্থিতি করিতেছে । আর অবন্তের সম- 
কালীন আমাদের ত্রান্মণেতেও হূর্যাদেবতাকে সর্বোচ্চ পদ দিয়াছে 
দেখিতে পাঁওয়। যাক ) হৃর্য্যকে বলিয়াছে পপ্রসবিত দেবানাং।* 

গ্ৰায়ত্রীতেও দেখিতে পাঁওয়] যায়--যদিও তাহার এখন ব্রাহ্ম অর্থ 
ঘটান হইয়াছে--যে কৃর্য্য পৃথিবী ছ্যলোক ও অস্তরীক্ষব্যাপী, ঘ্নে- 
হেতু সুধ্য আপন কিরণ দ্বারা সকল লোক উজ্জল করিতেছে, কিরণ 

দ্বারা সে কন জোকে ব্যাড আছে। প্ততৎসবিভূর্বরেণ্যং ভর্শো৷ 



আর্ধজাতি ও আর্ধ্যধন্ম। ১২১ 

দেবস্ত ধীমহি” “সেই সবিতার কিনা জগৎ প্রসবিতাব্র বরণীয় তেজ 

ধ্যান করি ক্ষন আমাদিগকে ধী কিনা সব্বন্ধি অর্থাত প্রজ্ঞানকল 
প্রেরণ করিতেছেন ।, যঞ্জন ধী'র কথা উঠিয়াছে তখন সমগ্স 

অনেকট! অগ্রদর হইয়া আসিয়াছে । এখনো! সৌর বলিয়া এক 
মতাবলম্বী আছে যাহার! হুর্ধযকে প্রত্যহ দেখিয়া! নমস্কার করে। 

এক্ষণে, হ্রর্য দেবতার অত আধিপত্য নাই। কৃুর্য্যদেবতা £যন 
বন্ষারূপে কলিত হৃইয়াছে। পৃথিবীর এবং আঁকণশের দেবতারা, 

মন্ুষ্যের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ থাকাতে, ক্রমে প্রধান পদ্দ অধি- 

কার করিয়া লইল। নান! প্রকার অবস্থা পরিবর্তনের পর রুদ্র 

অগ্রির স্থলাভিষিক্ত হইল, অর বিধু ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হইল | 
চতুর্ধেদ ] €বদ চার) খগ্থেদ সামবেদ যভুর্বেদ (যক্তুর্ববেদের 

ছুই শাখা! কৃষ্ণ যন্ু আর শুরু যজু) এবং অথর্ব বেদ। এই এক 
একটা বেদের আবার তিন তিনটা ভাগ  সংহিত। ভাগ, ব্রাঙ্মণ 

ভগ এবং সুত্র। উপনিষদ বা আরণ্যক হইতেছে ত্রাহ্গণের 

পরিশিষ্ট, এইজন্য উপনিষদকে বেদান্ত বলে। 
ধগ্গেদ ] খাকু সংহিতা! আর কিছু নয়, কেবল আর্ধদিগের 

মেঠো গানের সংগ্রহ £--ঘে সকল গান পুরাতন বাসস্থান সিল্ধু 

নদীতীরে আধ্যদিগের আপনাদের ও আপনাদের পশু সকলের 

ধশ্বর্য্য কামনা করিয়া উধাময়ীকে আহ্বান করিতে ব্যবহৃত 

হইয়াছিল অথব। ইন্দ্রের মাহাম্ম্য প্রকাশ করিতে গীত হইয়াছিল, 

--(যে ইন্দ্র বিছ্যতের দ্বার অন্ধকারের বলকে পরাহত করেন ) 
এবং যে সকল গান যুদ্ধে রক্ষা করিবার জন্য ও জয় দান করিবার 
জন্য দেবতাদিগের প্রতি ক্কৃতজ্ঞতাস্চক ধন্তবাদে পরিপূর্ণ ।-- 

 খগ্থেদ প্রণেতা খবিবংশ অনুসারে খক্সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়্াছে। 
১৯১ 
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সামবেদ ] , সৌমযাগ অর্থাৎ--ষে যজ্জে দেবতাদ্িগকে সোম দান 

করা হইত--এবং ভশ্বমেধ প্রভৃতি অন্তান্তী বজ্জেষণয সকল খক্ 

গত হইত, সেই খক্গুলি যজ্ঞে যেমন্ন পরে পরে ব্যবহার হইত, 
দামবেদে, সেইরূপ আন্ুপূর্ত্বিক ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ কর! 
আছে। নংহিতার অর্থই সংগ্রহ করা, াঁহ। ছড়ান ছিল তাহাই 

একত্র করা । সোমপানবিবয়ক যে সকল খক খন্তপ্দ আছে প্রায় 

সেই সকল খক গান আকারে সামবেদে আছে। ছন্দট! হইল 
ধর্ধেদের, গানট। হইল সামবেদের। সামসংহিতার খকে কিন্তু 

ব্যাকরণের পুরাণে! রকম গঠন দেখিয়৷ সামের খক্সমুহকে খগ্থে- 

দের খক্ অপেক্ষ। পুরাণো। এবং প্রার্থমিক বোধ হয়। 

যজুর্কেদ ] সৌম্যাগ এবং অন্তান্ত মেধে ষে সকল মন্ত্র উচ্চারণ 

করিতে হইত, সেই সকল মন্ত্র.পরে পরে ধেমন ব্যবহৃত হইত 

তাহারই আন্ুপুর্বিক সংগ্রহ হইতেছে যজুব্বেদ সংহিতা । যজু- 

ব্বেদ সংহিতাদ্য় গে পদ্ভে মিশ্রিত॥ ইহার পদ্ভভাগ প্রাক 

খধরেদে পরিবন্তিত আকারে পাওয়া যায়। গান এবং স্ক্ত সকল 

(0009) যথন মুখপরম্পরায় প্রথমে চলিয়। আসে তখন অবশ্ঠ 

অনেকটা অদলবদল হইবারই সম্তাবন। ; যেহেতু লিখিয় যে মন্ত্রাদি 

ঠিক রাখা সেই আদিম কালের পক্ষে একরূপ অসম্ভব--তাহ। 

আমর কল্পনায় আনিন্তে পারি না। এমন 1ক সংাহতার পর- 

বন্তী ত্রাহ্গণের সময়ও ৫লখা। লিপিবদ্ধ হইত কিনা সন্দেহ। 

ভাঁহ। হইলে ব্রাহ্মণের এত ভিন্ন শাখা হইত ন1 এবং যে নকল 

মূলের বাক্ষণে ব্যাখ্যা আছে তাহারা পরম্পর এত বিভিন্ন হত 

ন!। 

অধর্ববেদ ] ব্রাঙ্গণ ধর্মের যে সময় বেশ আধিপত্য [বস্তার 
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হইয়াছে সেই সময় অথর্ব সংহিতার কাল মনে করিতে হইবে । 
আর আর নিয়িয়ে ইহা খক্ সংহিতারই সদৃশ, এবং ইহাতে এই 
ব্রাঙ্গণসময়কার পদ্ সংগ্রহ,আছে। ইহার ভিতরের অনেক গান 
ধগ্রেদের শেষ মণ্ডল দশম মণ্ডলে আছে,--ঘে অংশটা খগ্েদের 

মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ । দেখিলে বোধ হয় খণ্থেদ 

কে সময় সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেইন্সময় এই গানগুলাকে ও 

তাহার মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল ? কিন্তু অথর্ববেদে তাহা- 

দের সংগ্রহ যেন স্বাভাবিক এবং সময়ৌচিত ভাষণ (50698009) 

বোধ হয়। 

*. খথেদ ও অর্থবর্ব বেদের ভাব বেশ ভিন্ন টের পাওয়। যাঁয়। 

ধ্থেদে একটা জীবন্ত স্বাভাবিক তাঁবের উচ্ছস, প্রক্কৃতির প্রতি 
গাঢ় প্রেমের উচ্ছাস স্ুস্তি পাইতেছে ॥ অথর্ববেদে আফ্যের! 
ভূতপ্রেতের ভয়ে (2051095 07990 0: 95৮21 91)17168 ) এম্ং 

তাহাদিগের যাদুর ভয়ে (6৩1 2182160] 00973 ) ভীত; 

,খগ্বেদে তাহারা যেন স্বাধীন উদ্যমে পর্ণ, কাহারে! অধীনত। 
স্বীকার করিতেছে না$ অথর্ববেদে তাহারা যেন “বামুন”দেশ্ধ 

অধীন হইয়া! পড়িয়াছে, কুসংস্কার শৃঙ্খলে যেন বদ্ধ হইয়া 

পড়িক়াছে, শ্বাধানতার যেন স্কপ্তি নাই । কিন্তু অথর্ব সংহিতা- 

তেও এমন সকল স্ুক্ত রহিয়াছে যাহ অতি পুরাকালের বলিয়। 

"বাধ হয়, বোধ হয় সে সকল স্ুত্ত "আবধ্যদিগের ইতর লোৌকেবু 

মধো প্রচলিত ছিল; আর খখথেদের গান সকল বোধ হয় 

অনর্যাদিগের প্রধান প্রধান বংশের সম্পত্বি ছিল। বোধ হয় অনেক 

বোঝাযুঝির পর তবে অথর্ব খক্্সকল চ্তর্থবেদ বলিয়! গৃহীত 
হইয়াছল। খকু সাম বজুর ব্রাঙ্গণের পুরাণে পুরাণো অংশে 
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ইহার কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় ব্রাহ্মণের সমকালীন অথর্ব 
খক্কল সংগৃহীত ,হুইয়াছিল তাই ব্রাহ্মণের অপ্রেক্ষাকৃত শেষ 

ংশে অথর্ববেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমে তিন বেদই 
বিখ্যাত ছিল, পরে চতুর্বেদ হইল। + 

রা্গণ) ব্রাক্মণের সাধারণ ভাবটা এই £--যজ্ঞের গান ও 
মন্ত্রক যক্ঞক্রিয়ার সহিত সংলগ্ন করা, উহ্াদিগের মধ্যে যোঁধ 
স্থাপন কর্ণ ॥। ইহা! “ব্রাহ্মণ” করিয়াছে । এইজন্য ্রাহ্মণে যজ্জের 

সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ এক এক যজ্ঞে 
যেখানে যে গান যে খক্ যে মন্ত্র গ্রয়োজন, সেইটা আন্ুপূর্বিক 
ব্রাহ্মণে দেখান হইয়াছে ।--বৈদিক তাষার অর্থ বিস্তাস করা 
হইম়্াছে। আর্ধদিগের মধ্য যে সকল প্রবাদ চলিয়৷ আলিয়াছে 

এবং পুরাণে! পুরাণে! উপাখ্যান যে সব প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণে সে 
সকল সংগৃহীত হইল, আর উহাতে সে সময়কার তত্ববিষয়ক 
মতামত দকলও ব্যক্ত হইল। আধ্যভাব ও আর্যসভ্যত। হইতে 
ব্রাঙ্গণ অথব1 হিন্দুভাব ও হিন্দুসভ্যতাঁয় পরিবর্তনের সময়টায় 
ব্রাঁক্ষণকল্পের আবির্ভাব ; এমন কি বলিলেও হয় যে “ব্রাহ্মণ দ্বার 

এই পরিবর্তনটি ঘটিয়। উঠে। কতক ব্রাহ্মণ এই কল্পের আদিতে 
কতক ব্রাহ্গণ এই কল্পের শেষে রচিত বলিয়া বোধ হয়| 

বিশেষ বিশেষ প্রাজ্ঞ খধির মত যাহা! মৌখিক প্রবাদরূপে 
প্রচলিত হইয়া এবং শিষ্য ও বংশপরম্পরায় বিস্তৃত হুইয়া রক্ষিত 
হইয়াছিল তাহ। হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। যখন একই প্রবাদ 

নান মুখে নানা আকার ধারণ করিতে লাগিল, তখন সেই নান্র- 

রূপ প্রবাদকে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জশ্ত করিবার প্রয়োজন 

হইল। এই উদ্দেশে সময়ে সময়ে, নানা বিষয়ের নান। প্রকার, 
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মত যেস্থানে স্থানে প্রহ্যত হইয়াছিল, এক এক স্থানের পারগ 

খবষিসকল ন্রেই সেই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রবাদকে সংগ্রহ 

করিয়া, যে খষি হইতে যেত্লূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে সব ধরিয়া! 
দিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে যেগুলা অপেক্ষাকৃত 
উৎকৃষ্ট হইল অথবা যেগুল! সে সময়কার ভাবকে অধিক পোষণ 

করিল, তাহানাই পাঠ্য হওয়াতে সেইখুলিই এখন পাওয় যায় 
অন্যগুলি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে । মতামত সম্বন্ধীয় পুস্তক" 

সকলও এইরূপ; যে মত জয় যুক্ত হইয়াছিল তাহাই বিরোধী 
অথবা পূর্বববন্তী পুস্তকের পরিবর্তে রহিয়। গিয়াছে । এইরূপে 

আমাদের কত পুস্তক নষ্ট হইয়া! গিয়াছে । 

বিভিন্ন বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষয়গত এই স্বতন্ত্রত। দেখিতে 

পাওয়! যায় ;--খগ্বেদের ব্রাঙ্মণে যখন যজ্ঞবিষয়ে বক্তব্য বলে তখন্ 

হোতার বা খক্ পাঠকের যাহা কর্তব্য সেইটুকুই বলে। 
হোতার কর্ম-_যে ফে খক্ যে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের উপযোগী সেই 

সেই খক্ বাছিয়। লইয়। সেই সেই বিশেষ যজ্ে ব্যবহ্শর কর1। 

সেই যজ্ঞে সেই সকল খকের ব্যবহার বিধিবদ্ধ হইত। সামবেদের 

ব্াহ্মণে উদগাততা ব1 সামগায়কপ্িগের যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুরই 
সম্বাদ আছে। তেমনি যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে অধবরধ্য, বা কর্মী- 
দিগের কর্তব্টুকু বিবৃত আছে। খকের ব্রাঙ্গণে যজ্ঞেতে যেমন 

পরম্পরায় খকের ব্যবহার, সেইরূপ আন্ুপুর্বিক ভাবে আছে; 

খক্ সংহিতাতে যে পরম্পরায় আছে তাহ! ইহাতে নাই। কিন্ত 

স্কাম ও যজুব্রণক্ষণে সংহিতা "ও ক্রাঙ্গণ উভয়েতেই সমান পরম্পরা 

দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু সাম ও যন্ুর্বেদের সংহিত1 যজ্ঞ- 

প্রণালী অনুসারেই গ্রস্থবদ্ধ হইয়াছিল। ধ্েদের খক্ সকপ 
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সক্তরচয়িতা খষি অন্সারেই নংহিত হইয়াছিল । 
ব্রাহ্মণের সাধারণ,নাম হইতেছে শ্রুতি কিনা শ্েনা অর্থাৎ 

বিশেষ করিক্া শুনিবার বিষয় বা! শিখিবার বিষয়। নামের 
ছারাই বুঝ! যাইতেছে ষে ব্রাহ্মণ ইতর সাধারণ লোক দিগের জন্ত 

নভে, কিন্ত তখনকার শিক্ষিতদিগের জন্য উন্নত ব্রান্মণদিগেরই 
জন্য ।, ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও শ্রুতিশব্দ আপনাতে্প্রয়োগ করে” 

নাই, কিন্তু পরবর্তী সুত্রে ব্রাঙ্মণকে শ্রুতি 'বলিয়! বলিয়াছে।. 
সুত্র) ব্রাহ্ধণসাহিত্যের পরে স্ত্রসাহিত্য আসিল। ব্রাহ্মণরূপ 

মূলপত্তন হইতেই ইহারা উখ্িত হইয়াছে । ব্রাঙ্মণে বে পথ 

প্রদশিত হইল, সেই পথ ধরিয়! আরে ইহারা অগ্রসর হইল-_- 

প্রণালীকে তন্ন তন্ন করিয়া আষ্ট্েপৃন্ঠে বাধিয়। দিয়! গেল। সেই 

জন্য ইহাকে ব্রাহ্মণের বিস্তৃতি ( ৪01)])191))91) ) বলিলেও বল। 

যাইতে পারে । | 

ব্রাহ্মণ যখন বহুবিস্তৃত হইল, বিষয় যখন মেল। হুইয়1 পড়িল 

যখন গ্রস্থৎ পড়িতে গিয়া কোনটাই আয়ত্ত হয় না, এক একটা! 
বিধয় বহুবিস্তৃত ব্রাহ্মণের নানাস্থানে ছড়াইয়া থাকায় কোন 

একটা বিষয় আলোচনা করিতে গেলে যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ ন৷ 

পড়িলে আর চলে না, যখন ইহাতে শিক্ষার বড় ব্যাঘাত হইতে 

লাগিল, তখন এক একটা বিষয় 'লাগডাট*রূপে আস্তন্ত জানিবার 

জন্য ব্রাক্মণের। হুত্রসাহিতে)র অবতরণ করিলেন। এক একটা 
বিষয় লইয়া যত বাহুল্য আন্দোলন হইয়াছিল তকগুণ৷ সুত্র 

করিয়া! সবটা সাররূপে সংক্ষে্পের' মধ্যে একফটুর মধ্যে গী থিস্টঃ 

দিলেন। রাশীকত আন্দোলনকে যতটা সংক্ষেপে করা বাইতে 

পারে যাহাতে স্মরণের আয়ত্ত হইতে পারে এমন ভাবে স্ত্র লব, 
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প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে যত দিন যাইতে লাগিল এবং হুত্র- 
সাহিত্য ব্রান্মণভাগের উপর নির্ভর না করিয়। যত স্বতন্ত্র ভাবে 
দণ্ডায়মান হইতে লাগিল এবং হুত্রের উপকরিতা। যত হৃদয়লম 
হইতে লাগিল, তত স্ত্রের উন্নতি সাধন হইয়! হইয়া! এমনি ঠাসা- 
ভাবে ও সংক্ষেপে লিখিত হইতে লাগিল যে গুরূপদেশ ও টাক! 
খ্যতীত তাহা* একেবারেই হর্বোধ হইঁয়। উঠিল। তখন,.সই 
ুত্রগাথনি খুলিতে আবার রাশি রাশি পুস্তক তৈয়ারি করিতে 

হইয়াছিল। যে স্ত্রগ্রন্থ যত পুরাণ তাহা! তত বোধগম্য, যত 

আধুনিক তত ছুরূহ। 
* শ্রোতর] স্ত্রসাহিত্য সর্ধতোভাবে যে ব্রাহ্মণের উপরেই 
রহিয়াছে তাহ! নয়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধেই বাহুল্য উল্লেখ। 

এই যাগবজ্ঞ ঘটিত যে সকল স্থুত্র প্রস্বত হইয়াছে তাহাকেই 

বিশেষরূপে শ্রৌতস্ত্র বলে, বে হেতু তাহার শ্রুতির উপরেই 

তাবৎ নির্ভর। শ্রোতস্থত্রের আর একটা নাম কলন্থত্র। অন্ত 

অন্ত স্ত্রের নাম যদিও মুল শ্রুতিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 

তাহার। স্বতন্ত্র আলোচনার ফল। - 

গৃহান্তত্র 1 এই আৌতন্ত্রের পাশাপাশি আমর! আরেক শ্রেণীর 
আনুষ্ঠানিক (15581) সুত্র দেখিতে পাই,_-ইহাকে গৃহ্স্থত্র বলে। 

ইহাতে সব ঘরাও অনুষ্ঠানের বিষয় বিবৃত আছে। যেমন গর্ভাধান, 
জন্মেষ্টি, উপনয়ন, বিবাহ, অক্ত্যেষ্ি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। যাঁগযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান হইপ সামাজিক অনুষ্ঠান, ইহাদ্বার1 ভিন্ন ভিন্ন খষিদলেনন 
মধ সামঞ্জস্ত স্থাপিত হইত।* কল্পস্থত্রে সেই সকলের উল্লেখ। 
গৃহকর্ম্বের অনুষ্ঠানটা পারিবারিক অনুষ্ঠান, ইহার ছার! প্রতি 

পুরধারের মধো সামঞ্জন্ত বিধান করা হইল। ইহা পরিবারের 
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হিতোদ্দেশে করা হইল। আমাদের মধ্যে ত এখন গৃহকর্দের 
অনুষ্ঠান লইয়। পরিবাব্রদিগের মধ্যে সামঞজন্ত স্থাপন হন্স না, উল্টা 
দ্লাঁদলি বাঁড়ে। ্ 

যেমন কল্পন্ত্রের মার একট! নাম শ্রোতহুত্র তেমনি গৃহৃ- 
হৃত্রের অপর নাম হইতেছে স্মার্তস্থত্র অর্থাৎ ষে সুত্র ম্বৃতির কিন! 

স্মরধ্ধের উপরে নির্মিত। ৃ 
যজ্ঞ ও গৃহকন্ম, শ্রুতি ও স্থতি] সামাজিক আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের 

শিক্ষা গুরূপদেশের উপর নির্ভর করে। মন্ুষ্যদিগের মধ্যে 

যাহাতে ভূমা আড়ম্বরের ভাবট! উদয় হয়, যাগযজ্জঞের কার্বযটাকে 
এমন করিয়া সম্পন্ন করা চাই ॥ যাগযজ্ঞে দক্ষ বিশেষ বিশেষ” 

খধি ধাহার|। মন্ুুষ্যের মনে এরূপ ভাব উৎপন্ন করিতে কুশল 

তাহাদিগের আলোচনা ও উদ্ভাবনা ( 578001260]) &00 90৪- 

০3৮০৮) দারা যাগযজ্ঞ সমুদয়, পরিপাটি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ 
হইয়াছে । তাহাতে করিয়া লোকের মনে যজ্ঞের পবিত্র ভাব 
ও মহচ্ভাঁৰ বিরাজ করে। যদিও যাগবজ্ঞ প্রথমে আধ্যদিগের 
মধ্যে সাধারণ ভব ছিল, কিন্ত পরে আড়ম্বর বেশী বেশী হওয়াতে 

শিক্ষিত কতক লোকেরই আয়ত্তের বিষয় হইল, সুতরাং তাহাদের 
কাছ হইতে শুনিয়। শুনিয়। শিখিতে হয়। গৃহকর্্ম ত সেরূপ নয়, 

এটা যেন সকলেরই আয়ত্তাধীন। ইহা শৈশব হইতে আপনা- 
দের গৃহে অনুষ্ঠান দেখিতে«দেখিতে স্থৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া! যায়। 
ইহ! শিখিবার জন্য কান একট। উপায় অবলম্বন করিতে হয় না 

দেখিতে দেখিতেই হুইয়৷ বাঁয়, ইহ যেন গৃহস্থ মাত্রেরই সাধারণ 

সম্পত্তি, ব্যবহার করিলেই হয়। ইহাতে শ্রুতির আবশ্তক নাই 

কেবল স্থৃতির আবশ্তক। যাগবজ্ঞ যেমন অন্পসংখ্যক শিক্ষিত 
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দিগের ধন, আচার ব্যবহার তেমনি সাধারণ সম্পৃত্ভি, সকলেরই 

পক্ষে সুগম, তাই বলিয়৷ যে স্থৃতি অর্থুৎ আচার ব্যবহারের 

কালক্রমে পরিবর্তন হয় নুই তাহা নয়। আর্যোরা যখন আদিম- 

বাসীর্দিগকে বশে আনিয়া আপনাদিগের উপনিবেশ স্থাপনে বত 

হইল, তাহাদিগের হস্তে তখন এত কর্ম হইল, যে, তখন তাহাদের 

হন্য কিছু দেখিবার আর অবকাশ হিল না) শত্রপ্িগের 

হইতে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করিতেই তাহাদিগের সকল 

উম পর্যাস্ত হইল। এইরূপে একে একে যখন লকল খাব! 

অতিক্রম করিল, তখন তাহারা জাগ্রত হইয়া দেখিল, যে আর 

*এক প্রবলতর শক্রর হস্তে তাহার! আপনারা হাত পা বাধা হয়া 

পড়িয়াছে। অথব। তাহার। আদপেই জাগ্রত হইতে আর পারল 

না। মানসিক চালনার হানি করিয়! তাহাদিগের শারীরিক বল 

বীর্য এত পরিমাণে চালিত ও ব্যয়িত হইয়াছিল যে তাহাপিগের 

মানসিক শক্তি (1776911996521 609: ) একেবারে শুকাইয়া 

, গিয়াছিল। এই যে নুতন প্রবলতর শক্র তাহার বিবরণ এই £- 

্রাঙ্গণের উৎপত্তি) যে সকল গান দ্বারা আর্যেরা সিদ্ধুনদী তর 

আপনাদিগের পুরাতন বাসস্থানে প্রকৃতির মাহাল্স পুজ] করিত 

এবং সেই গানের সহিত যেরূপ বিধানে কর্ম সম্পন্ন করিত এই 

উত্তয়ই ক্রমে সেই সেই বংশে রহিয়। গেল-_ হয়ত যাহারা উহার 

রচয়িতা অথবা যে বংশে কুলপরম্পর্ু য় চলিয়া আসিয়াছিলপ।-__- 

সেই সেই পরিবারের মধ্যে সেই সব ্রবাদণ্ড গ্রচণ্লত রহিল 

মক্হাদ্বারা নকল করণ কারখ বুৰ্ধাইতে পার! দায়? স্ঞাহার! জ্ঞান 

ও কর্ম কাণ্ড উভয়েরই অধিকারী হুইয়া রহিল। এখন বিদেশে 

স্নদেশের বার্তী যাহা কিছু আনীত হয়, তাহাই শুদ্ধার তাখে পুর্ণ 
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হয় তাহাই আন্তরিক সমাদরে গৃহীত হয়। এইরূপে এই লকল 
গায়কবংশের পুরোহিত বংশ হইয়া পড়িল; ঘন্তদিন যাইতে 

লাগিল, পূর্বকার আবাসভূমি হইতে আর্ষ্যেরা যত দুরে প্রস্থত 
হইয়! পড়িতে লাগিল এবং বাহিরের লড়াই হাঙ্গামাক্স যত 

তাহার। মত্ত হইয়া আপনাদিগের পুরাতন আচার প্রথ। ভূলিয়। 

যাইতে লাগিল ততই তাহাদিগের আধিপত্য 'বদ্ধমূল হইভে 

লাগিল। পুরাতন আচার পুরাতন পুজাপ্রণালী রক্ষা করা 
সকলেরই অত্যন্ত ষত্তবের ধন হইল । এবং অনন্তকন্মী হইয়! সই 

সকল যাহার। রক্ষা! করিতে প্রবৃত্ত হইল তাহারা সেই সকলের 
প্রতিভূম্বর্ূপ হুইল এবং অবশেষে তাহার! দেবতাদিগের প্রতি 

নিধিন্বরূপ হইয়! ভূদেবতা হইল। রাঁজন্তেরা হইলেন ভূপতি, 
ব্রাঙ্গণেরা হইলেন ভূদেবত|। তাহার! আপনাদিগের লুবিধাকে 
এমন দৃঢ়বদ্ধ করিল যে পুরোহিত সাধারণের কর্তৃত্ব এমন কেহ 
কোথাও দেখে নাই, আজও পর্যন্ত তাহা! তেমনি অটল ভাবে 

রহিয়াছে । ইহার কারণ এই যে হিন্দুস্থানের জল বাষু লোকের 
মধকে শিথিলমত্ব করিয়া তুলে, তাহাঁও বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণ 

যে, জ্ঞান ও ধর্মের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত টান ও শ্রঘ 

ভক্তি । যাহার নিকট হইতে সেই সকল ভাব পুর্ণ হয় তাহাকে 
তাহার! দেবতুপ্য দেখে। পুৰ্বে যেমন অগ্নি হূর্যয মেঘ হইতে 

উপকার পাইয়া তাহাদ্দিগকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছিণ, 

তেমনি বিদেশের কোলাহলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্বদেশের সম্বাদ 

পাইয়। এবং বাহিরের শারীকিক কাধ্যের মধ্যে মধ্যে আত্মা! ও 

পরমাম্মার সম্থাদ পাইয়। কৃতজ্ঞত| শ্রদ্ধাভক্তিতে পুর্ণ হইয়' 

সন্বাদদাতাদিগকে দেবতানিব্বিশেষে মানিতে লারগলেন। সন্বাদ' 
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দাতারিগকেও সন্বাদের বিষয় করিয়া ফেলিলুন। এইরূপে 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি । 

ক্ষত্রিয়] তেমনি ক্ষুদ্র স্কুদ্র রাজার বংশ, যাহার] প্রথমে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দলের নায়ক ছিলেন, তাহার! এক্ষণে অপেক্ষারুত বুহদীয়াতন 

রাজের রাজ হইয়৷ দীপ্তি পাইতে ,লাগিলেন। বুদ্ধ করা ইঈহা- 
দিগেবু ():0£985107) জীবনের কার্ধ্য হইয়া পড়িল, ইহারাই ক্ষত্রিয় 
জাতি হইলেন। ইহারা একদিকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া 

এবং গো সুবর্ণ প্রভৃতি ধনদান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের মহিম! বৃদ্ধ 

করিতে লাগিলেন আর একদিকে কৃষকর্দিগকে উপদ্রব হইতে 

রক্ষা করিয়! উপনিবেশকে পালন করিতে লাগিলেন । 

বৈশ্য ও শৃদ্ধ] এই যে উপনিবেশের বাসিন্দা যাহারা চাষ 

আবাদ ও আপন আপন ব্যবসার করিতে লাগিল, তাহারাই বিশ 

কিনা বৈশ্তজাতি হইল) ইহারাই সাধারণ মানুষ হইল। রাজা 

ই্রহাদিগেরই রাজ1, এই জন্য রাজাকে বিশপতি বা বিশাম্পন্তি 
, বজিত। ইহারা আবার শৃদ্রদিগকে ধরিয়া! মুটে মজুরগিরি 

করিয়া লইত | এই তিন (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) হইল জেক- 

জাতি। আর জিতজাতি আদিমবামী দস্যগণ অথবা যাহার! 

্রাক্ষণ ধর্ম হইতে পরিচ্যুত হইয়া ব্রাত্য হইয়া পড়িল। যাহার! 
আদিমবাসীদিগের পরিণয়ে বদ্ধ হইয়া! জেতৃজাতিতে কলঙ্ক 

আরোপ করিয়। পতিত হইল, তাহাব্রাই বর্ণবঙ্কর প্রভৃতি হইল, 

তাহারাই শুদ্র হইল। এখনকার দাস শব্দ £বাধ হয় দন্া শব্দের 

অপত্রংশ হুইয়াছে। ইহারা যে* আদিমবাসীর বংশ তাহা! মনে 
করিতে হইবে না। কিন্তু দাস শব্দ এক চিত্ত স্বরূপ, যাহাতে 

তাহাদিগের শুদ্রতা ব্যক্ত হইতেছে। ইহাদিগের আকার গঠনে 
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ইহাদিগকে স্ার্য্যবংশসন্ভুত বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বঙ্গ- 
দেশে এরূপ কৌতুককর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। বালির 
দত্তের! বড় স্বাধীন। যখন গোৌড়দেঞ্জে পাঁচজন ব্রাঙ্ষণ আইসেন 
তখন তাহ।দিগের সঙ্গে সহায়রূপে পাঁচজন শুদ্রও আইসে। 
তন্মধ্যে অন্তের! ব্রাহ্মণের ভূত্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহারা উন্নত 

হইল, দত্তের ভূত্যত্ব স্বীকার না করাতে উচ্চ কাখস্থ স্থান, হইডে 
্রষ্ট হইল । 

এমন অনেক প্রবাদ আছে যে ক্ষত্রিয় রাজারা সময়ে সময়ে 

ব্রাক্গণের আধিপত্যে বিরক্ত হইয়! ব্রাহ্মণদিগের উপরে আপনা- 

দিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে গ্িয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 

রাখিতে পারেন নই । 

স্বতি] স্থৃতির প্রবাদ যখন পুরুষানুক্রমে চলিয়া! আমিতে 

আঁদিতে ক্রমেই পরিবর্তন হইতে হইতে আর পুরাতন কিছুই 

থাঁকে না, তখন তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইবার আবশ্তক হইল। অবঙ্ক 

ইহা শ্রাতর অনেক পরে। কেননা শ্রুতিট! কঠিন ব্যাপার 

হইল। স্থৃতিট। অত শীপ্র লোকের মন হইতে যাবার সম্তাবন! 
ছিল না। স্মৃতি যে সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল সে সময়ে যেন 

ব্রাহ্মণের সপ্পূর্ণ আধিপত্য ॥ কিন্ত গাহন্থ্য আচার পদ্ধতি 
(00900675800. 08810109 ) পৃর্বের মতই অনেকট৷ ছিল। 

ইছাদ্বারা পুরাকালের ভাব'বেশ পাঠ করা যায়। এই সকলেতেই 

হিন্দুদিগ্বের ব্যবহারসাহিত্যের আদি অন্বেষণ করিতে হইবে। 

০: 19" দণ্ডনীতি এবং রাজনীতি এসব যেমন যেমন প্রয়োজন 
আসিতে পারে, বাহুল্যরূপে গ্রন্থবদ্ধ হইল। বেদের সময় দেখা 

যার ভাক্বেরা নব যে একত্র থাকিত, কিন্ত ভায়েদের ছেলের! 
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শ্বতত্ত্র কর্তা হইত, মেই জন্ শত্রুর পর্যায় হইতে্ছ 'ভ্রাতৃব্য” । 
অর্থাৎ ভায়ে ভায়ে বেশ মিলিয়া মিশিয়' থাকিত, ভাইপো 

হইলেই বিষয় লইর! টান্টানি পড়িত। খুড়া বা জোঠার যেন্ 
সর্বতোমুখী প্রভূত থাকিত ন1। 

বৌদ্ধধর্ম ] জ্ঞানপদার্থের সহিত- জড়পদার্থের সম্বন্ধের বিচাঁর 

রিয়া বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। সাংখ্যমত হইল বৌদ্ধদিশের, 

বেদান্তমত হইল ব্রাঙ্গণদিগের। এক হুইল জড়প্রধান, এক 
হইল পরমাত্মপ্রধান। অনাম্মবাদী কপিল মুনি সাংখ্যদশখনের 
'আবিফারক ; বৌদ্ধেরা তাহাকে আদ্িবৌদ্ধ বলেন; অর্থাৎ 

্পাক্যমুনি সাংখ্যদর্শন অবলম্বন করিয়া আপনার মত প্রকাশ 

করেন। শাক্যমুনির ধন যে নিরীশ্বর ধর্ম তাহ। নয়, উহ। দেশ্বর 

ধর্মা, কিস্ত উহার দর্শন সাংখ্য হওয়াতে, তাহার ছাত্রের! বৌদ্ব- 

ধর্মকে ক্রমে নিরীশ্বর ধন্ম করিয়া ফেলিলেন। যখন শাক্যসুনি 
অ্পনার ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ব্রাহ্মণধর্মোর মূল 
পর্যন্ত লইয়৷ টানাটানি পড়িল 9 যেহেতু ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য উপৃ- 
পীড়িত শ্রেণী ইহাকে সহায় করিয়া! ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য 

হইতে মুক্ত হইবার জন্য উদ্যুন্ত হইল। তখন হয়ত মানব- 

গৃহ্স্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া মনুসংহিত। প্রন্থত হইয়াছিল । 

কপিলমুনির সাংখ্যদর্শনের পর বোধ হয় শ।কামুনির অবতরণ । 

তাহার একটা কারণ এই, বৌদ্বধন্ এট দর্শনের উপর নির্ভর 

করে, যে, বৌদ্বধন্থ প্রণেতাকে মুনি উপাধি দেয়। কপিল যদ্দিচ 

দর্শনকার, এবং আধুনিক সংস্কতে বদি উ'হাকে মুনি বলে কিন্ত 

বেদে এবং রামায়ণ প্রভৃতি পুরাতন সংস্কত গ্রন্থে উহাকে খবি 

বলিয়াই বলিয়াছে। শাকাকে কখন খবি বলে নাই, কিন্ত মুলি 
১২ 
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বলিয়াছ্ছে ১ ইঁহাদ্বারাঁও উহার আধুনিকত। প্রমাণ হইতেছে। 
রামায়ণ, মহাভারত পু রামায়ণ মহাভারতের অনেক পরে 

ও বৌদ্ধধর্ম । বৌদ্ধধর্ম্বের্আবির্ভাব। রামায়ণ মহা- 
ভারতে ব্যাকরণ ধতট। বদ্ধ হওয়া আবশ্তক, তাহ! হয় নাই। মহাঁ- 
ভারতে রহিয়াছে, জনমেজয়ু তক্ষশিলা-জয় করিতে গিয়াছিলেণ ; 

পফন্দরের সময় তক্ষশিলার “তক্ষিলা*রূপ প্রাকৃত উচ্চারণ 

হইয়া পড়িয়াছে। নন্দবংশ প্রভৃতি ইহারা আধুনিক কালের 
বৌদ্ধধন্মেরই মমকালবন্তী। কপিলখধষি যদি অযোধ্যার সগর 

রাজার সমকালীন হয়েন_-যে কপিল খষির উল্লেখ বেদের মধ্যে 

প্রাপ্ত হওয়। যায়--তবে মে কপিলখষি বৌদ্ধধর্মের কত পুর্বে । 

বৌদ্ধের অবতার কৃষ্ণাবতাঁরের পরে। বৌদ্ধধন্ম যে অবধি 

প্রচার হইয়াছে সে কাল ইতিহাসের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। 

রামায়ণ মহাভারত ইতিহাসের দিকে আসিবার চেষ্টা করিয়াছে 

মাত্র ॥ 

; বৌদ্ধধন্ম ও ব্রাঙ্ষণ | যখন আত্মোৎ্কর্ষের দিকে ৃষ্টি নাই, 

কেবল দেবদেবীর উপাসন। করিলেই 

মুক্তি, এই ভাব প্রবল, আপনাকে উন্নত করিবার দিকে লক্ষ্য 
নাই, ব্রাহ্গণের। যথন ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িল, তাহাদিগের আধিপত্য 

যখন তাহাদিগের জ্ঞানের উপর নিভর না করিয়া কেবল জাতি- 

গত হইয়া দাড়াইল, তখন বৌদ্ধধর্মের জন্মকাল। যখন ব্রাহ্মণ 
দিগের প্রতি শ্রদ্ধী কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনি এই নূতন 

ধন্মের আরম্ভ বলিতে হইবে। তথন সংস্কৃতে কথাবার্তী চলে 

না, প্রাককৃততেই কথাবার্তী চলে, আর শ্লোকারি আধ-সংস্কৃত আধ- 

প্রাকৃত এইরূপ একপ্রকার গাথায় রচিত হয়। বৌন্বধর্ম বৈদিক 

ধ্ল্পুর সংস্কার 
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ধর্শ গ্রহ্ুত পুরাণ প্রভৃতির এবং বলিদানযুক্ত যাগযজ্ঞের বিপক্ষে 

্রাঙ্মণজাতির প্রতিকূলে উখিত হইল। বৌদ্ধধর্ম ব্রাঙ্মণধন্মের 
স্কাররূপে উদয় হইল) , এইজন্ত ইহা হৃদয়ের ভাবের উপর 

তত না ফাড়াইয়! বুদ্ধির উপর দণ্ডায়মান হইল । ইহা! দার্শনিক 

ধঙ্দধ হইল । এই ধন্ম সাংখ্যমতের উপর দণ্ডায়মান থাকাতে, 

শেষে ইহ! নিরীগ্রর ধর্ম হইয় পড়িল, কেবল কর্মের ধর্ম এবং 

'আত্মোতকর্ষের ধর্ম হইল। সে ধর্ম কতকাল তিঠিতে পারে? 
ছোটলোকদিগের মধ্যে নেই ধর্ম গিয়া পুনরায় পৌত্তলিক ধন্ম 

হুইয়! পড়িল; অনেক পৌত্বলিক ধর্শ ছিল তাহার মধ্যে ইহাঁও 

একট! বেশী হইল মাত্র। তবে ইহার দ্বারা এই উপকার হইল, 
ঘে, ব্রাহ্মণের! যে সুখে শয়ান ছিলেন তাহা ঘুচিয়! গেল। ত্রাক্মণ- 

ধর্মের আলোচনা ও স্বাভাবিক সংস্করণ হইতে আরম্ভ হইল 
অর্থাৎ বেদকে বজায় রাখিয়। ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই হিন্দুধর্মের 
স্করণ-হইতে লাগিল। সেই সংস্কারকদিগের মধ্যে প্রধান 

হইতেছেন শঙ্করাচার্থ্য । তিনি বেদবেদান্ত লইয়া আপনার 'মতানু- 
রূপ তাহাদের টীকা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্মের পর 
বৈদিক ধর্মের তিনিই পুনরুদ্ধর্ত। বলিতে হইবে । উ'হারি উপ- 

নিষদ্ লইয়! রামমোহন রায় আমাদিগের দেশে সমুদয় ভারতবর্ষে 

নিত্রিত বেদকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। 

ব্যাকরণে স্থতরপাত] যেমন স্থতির উপর দণ্ডায়মান হইয়। 

গৃহানত্র ব্রাহ্মণ হইতে স্বত্ব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-. 

ব্রাহ্মণের সঙ্গে উহার "অল্পই ফোৌঁগ 'দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি 

দেখিবে ভাষাবিষয়ক সুত্র সকলও স্বতস্থ পত্তনের উপর দগায়- 

মান। ষজ্জের মন্ত্রও গানের যেউ্ুকু সম্বন্ধ তাহাই ব্রাঙ্গণে আছে। 



১৩৬ হেমজ্যোতি। 

ব্যাকরণের সুত্রসকল মূলে ব্রাহ্মণের উপরেই নির্ভর করে বটে 
কিন্ত তারপরে উহা স্বতন্ত্র প্রণালীতে চলিয়া আদিয়াছে। প্রথমে 

অবস্ত যাগযজ্ঞের সঙ্গে দেবতাদিগকে কিরূপে আহ্বান করিতে 

হয়, কখন কি করিতে হয় তাহাই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার 

পরে এ সকল প্রার্থনাহ্ছচক কৃতজ্ঞতানচক মন্ত্র যাহাতে বিশুদ্ধ 

থারে, যাহাতে অন্য কিছু না| উহার "সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তাহার 
উপায় বিহিত হইতে লাগিল। (€নইজন্ত' প্রথমে ছড়ান খক্গুলা 

ংহিত করিবার আবশ্ক হইল। দ্বিতীয়তঃ, &ঁ সকলের বিশুদ্ধ 

উচ্চারণ ও পাঠ ঠিক করিতে হইল । এবং তৃতীয়তঃ সেই সকল 
কাহার দ্বারা রচিত, কি উপলক্ষে রচিত, তৎসম্বন্ধে যাহ কিছ 
প্রবাদ সব গ্রন্থবদ্ধ হইল। প্রথম এই সকল রক্ষা করিবার 
প্রতিই দৃষ্টি গিয়াছিল। পরে অনেক দিন অতীত হইলে যখন 
বৈদিক ভাষ! মৃতপ্রায় হইয়। 'সংস্কত ভা বিকাশোন্ুখ হইতে 
লাগিল, তখন ক্রমে বেদের অর্থ বোধগম্য হওয়া দুরূহ হইতে 
লাগিল*যত শীঘ্র সাধারণের হইয়াছিল ব্রাঙ্গণদিগের অবশ্ঠ 

তাহার অনেক পরে হইয়াছিল--তখনি উহ্থার অর্থকে নিরাপদ 

এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা পড়িয়া গেল। এই জন্ত বাহার! 

এসকল বিষয়ে দক্ষ, তাহার সব শিষ্যদ্িগকে উপদেশ দিতে 

লাগিলেন-সকেবল যে অর্থ বিষয়ে তাহা নয়; উপাসনা, যাগযজ্ঞের 

প্রণালী, বেদের অর্থ, তাত্পধ্য ও দর্শন এ সকল বিষয়েই আলো" 
চন] চলিতে লাগিল। মেয়ের! পর্যন্ত এই আলোচনার সঙ্গে 
যোগ দ্িলেন। ব্রাহ্মণের! যে.অন্ত' জাতির ' নিকটে সম্মানের পদ 

রক্ষা! করিতে পারিলেন তাহার কারণণ্জ ইহাই । যত যেখানকার 

ভাবের গ্রন্থ দেখিতে পাইবে সবই জ্রাহ্মণদিথের রচিত $ কাষে 
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কাষেই কৃতজ্ঞত। ভক্তি সেই শ্রেণীর উপরে গেল। অন্ত সকল 
বিষয়ে মত, তাহারাই কেবল পরমাম্মচিন্তনে” রত। ক্ষত্রিয় 

রাজারাও এই নকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সহায় হইরা- 
ছিবেন। মন যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে ব্রাহ্মণরাঁ তত উচ্চ 

উঠিতে ত্রুটি করেন নাই। স্ত্রীলোকের পর্যন্ত উৎনানে পূর্ণ হইয| 
*যে সকল প্ররশ্ন,ও মত ব্যক্ত করিয়া, আগনাদিগের মহব্বের পরিচর 

দিয়াছিলেন, তাহাতে "পুরুষের! পর্যন্ত বিশ্মিত হইয়! গ্রিম্বাঁছি 
তাহার মধ্যে গার্গীর কথ সর্বজন প্রসিদ্ধ । 

এই আলোচনার কআ্োতেন শময় ভাবাব্ষিয়ক গব্ষণাও 

বিশেষ উন্নতিসোপানে আরুঢ় হইয়াছিল । বেদের বত শা 

হইয়া পড়িয়াছিল সকল শাখা গুলিকে স্বতন্ত্র স্বতগ্ত গ্রন্থ বন্ধ কনা 

হইল। আর তাহাদের পাঠনা প্রণালী এমনি বিধিবদ্। কৰিয়ি! 

দিল, যে, তাহার আর নডচড় হইবার বো নাই । এক এক 

বেদের এক এক প্রতিশাখ্য কৰ| হইল, তাহাতে সেই সেই 

বেদের বত বকম শাখা হইনাছিল সব পুরা হইল।* তাহাতে 

শব্দের উচ্চারণভেদ, উদাছধ 'অনুদান্ত প্রভৃতি প্বরভের। দাদ 

ইন্াাদি বিষয় সকল বিশেষকপে বর্ণিত আছে) গুকুব নিন্ছও 

ছাত্রের শিক্ষার সময়ে যেরূপে রকম রকম করিয়া! পড়িভে ভন্থ 

তাহাও বর্ণত আছে। কি ধত্রের মহিত ঘে তাহারা বেদকে সঙ্গ! 

করিয়াছিলেন তাহা ইহান দ্বারা বেশ টের পাওনা ফার। 

নৈদদিক ছন্দ ও দেবা] বেদের ছন্দ প্রণাঁলী জানিবার ছন্ও 

কুত্রে তাহার দিবরণ রহিগছে ; তাহার নান নিদানকএ। 

খখেদেব আধুনিক খকের ভিতরেও কতক কনক ছন্দের নন 

আছে। আর প্রতি বে্দ্র অঙ্জক্রনণী আছে, তাহাতে প্রতি 
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সক্তের রচয়িতা খধির, ছন্দের ও উদ্দেগ্ত দেবতার নাম বর্ণিত 
আছে। অন্ুঞ্রমণী বোধ হয় ুত্রের পরে রচিত হইয্লাছিল-- 
এমন কোন সময়, যখন প্রতি সংহিতার মূল এখন যেরূপ দেখিতে 
পাই সেইব্ধপ ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং অভ্যাসের স্থুগমার্থে 
বড় বড় এবং ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রতম 
ভাগ শিষ্যদিগের এক একবারের পাঠ হইত। 

বাদক প্রবাদ ও গাথা! 1 হুক্ত রচয়িতাঁদিগ্রের সম্বন্ধে যেসকল 
ইতিহাস পুরাণের মূল। . প্রবাদ প্রচলিত হইস্জ! আপিয়াছিল 
কেহ কেহ সেই সকল প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ করিলেন) যেমন 

শৌনকের বৃহদ্দেবতা । ইহা! খকসংহিতাকে মূল অবলম্বন করিয়া... 
কেবল দেবতাকে উপলক্ষ করিয়৷ কোন্ খক্ প্রচারিত হইয়াছে 
এবং সেই খাক্ সম্বন্ধে যত রকম প্রবাদ আছে, তাহাই সব বর্ণন 

করিয়াছে। অবশ্ত এই সকল প্রবাদের যেগুল! খুব পুরাণে! 
প্রবাদ তাহ। ত্রাহ্মণেতেই আছেঃ যেমন শুনঃশেফ খবির প্রবাদ! 

বিশেষ বিশেব পুজাপ্রণালীর প্রবর্তক খধিদিগের প্রবাঁদস কলও 

ব্রাঙ্ছণে পাওরা যায়। এই সকল বিষয়ে ব্রাঙ্ষণ অনেক স্ময়ে 
গাথার উপর নির্দেশ করে, যাহ। ইতর লোকদিগের মধ্যে শ্রুতি- 

পরম্পরায় গ্রচলিত ছিল। এই সকল গাথা বোধ হয় ইতিহাস 

পুরাণের মূল। মহাভারতের মধ্যে ছুট একটা গাঁথা দেখিতে 

পাওয়া যাক্ম। শৌনকের বুহদ্দেবতা যাস্কের নিরুক্তির উপরেই 
সম্যক অধিটিত। | 

নিখ্ট,] পূর্বে বলা হইয়াছে বে দেবগণের স্তোত্র প্রভৃতির 

অর্থ নির্ণয়ে তখন প্রবৃত্ত হইল, যখন বেদের অর্থ দুরূহ হইয়। 

পড়িল। ইতর নাধারণের নিকট যত শীঘ্র দুরূহ হইয়াছিল. 
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ব্রাহ্মণদিগের নিকট কিছু তত শীঘ্র হয় নাই। যাহ1,হউক বৈদিক 

ভাষা তখন অনেকটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। অতএব সেই 
ছুরবগম্য স্তোত্রসকল বোধগ্রম্য করিবার জন্ত প্রথম উপায় হইল £ 
বেদের যত একার্ঘবাচক শব্দ তাহাদিগকে সংগ্রহ করা, আর যে 

শব্দ একেবারে অপ্রচলিত হইয়! গিয়াছে তাহাদের অর্থ স্বতন্ত্র 
স্তপে উপদেশ দেওয়া । এইরূপ 'অভিধানের নাম দিল ন্মিপ্ট, 
অর্থাৎ 'ঘত শব্ধ আছে সবট। নির্ঘণ্ট করিয়! দিল--সবটা তন্ন তন্ন 
করিয়৷ বাহির করির1 দিল । কোন কোন পণ্ডিত বলেন সবট! 

নিঃশেষে গ্াাখয়া দিল, এই জন্য নিগ্র্থ”ঘর অপভ্রংশ গনিঘণ্ট, 

হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলায় আমাদিগের নির্ঘণ্ট কথা চলিত 
আছে । নিঘণ্ট, রচয়্িতাকে নৈঘণ্ট,ক বলে। বেদের নিঘণ্ট, 

পঞ্চাধ্যায়ী পুস্তক ॥ ইহার প্রথম তিন অধ্যায়ে সমনামশন্দ, চতুর্থ 
অধ্যায়ে বিশেষ দুরূহ বৈদিক শব্দ এবং পঞ্চম অধ্যাযে ইন্ত্র মিত্ 

বৃরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের পর্য্যায় নির্দেশ আছে। 
নিরুক্তি) এই নিঘণ্ট,কে সহজ করিবার জন্য, প্রকাশ ধরিবার 

জন্ত, আবার যাস্ক উহার নিরুক্তি প্রকাশ করিলেন। নিরক্ি 

কিন! খু বলা-বাহা কিছু বলিবার আছে স্পষ্ট করিয় 

তাঙ্গিয়া! বল । ইহ! প্রথমে দ্বাদশ-অধ্যায় ছিল, পরে আর দুই 

অধ্যায় উহাতে ঘোগ করিয়া দেওয়। হইয়াছে । 

বেদাঙ্গ; এই নিরুক্তকে বেদাঙ্গেন মধ্যে ধর! হয়। বেদাঙ্গ 

হইতেছে ছরটা--“শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিকুক্তগ্ছন্দো জ্ব্যোতিষ- 

মিতি।” শিক্ষা হইতেছে বৈদিক সন্ধির নিরমাদি, কল্প হই- 

তেছে ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা, ব্যাকরণ হইতেছে বাক্যের উৎপত্তি 

ও নিক্নমকে তন্ন তন্ন করিয়া ব্যাকরণ করিয়। ব্যবচ্ছেদ করিয়া 
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দেখা, ছন্দ হইতেছে বৈদিক পদ্ের নিয়ম স্থির করা, নিরুক্ত 

হইতেছে বৈদিক শব্দের বিবরণাদি, জ্যোতিষ, বৈদিক ক্রিয়ার 
কাল নিরূপণ করার ব্যবস্থা । এই যড়ূঙ্গ না জানিলে বেদজ্ঞানের 
সর্বাঙ্গতা সম্পন্ন হয় না। নিরুক্ত, শিক্ষা ছন্দ ও জ্যোতিষ 

এই শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে বৈদিক নময়ের এক একটা করিয়া চারিটী 
রন্থংপাওয়া। যায়, আর কল গ্রন্থ লোপ হইয়া,গিগ্নাছে। এই 
জন্য এই চারিটী বিশেষ গ্রস্থকেই আধুনিকেরা বেদের চার অঙ্গ 
বলে। পূর্বে এ এ শ্রেনার পুস্তক সকলকে বেদখঙ্গ বলিয় 

নিপ্দেশ করিত ঃ যেমন ব্যকরণ। পাণিনির বাকরণকেই ষে 

ব্যাকরণ বলে তাহা নয়, এ শ্রেণার পুস্তকণাত্রকেই ব্যাঁকরুণ 

বলে। 
বাাকবণের উৎপত্তি] বাঙ্কের নিরুক্তিতে আমরা ব্যাকরণের 

সাধারণ আভাস পাই। প্রতিশাখ্যেতে বেদসংহিভার প্রতোক 

সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া! দেখাইয়! দিয়াছে, তাহা হইতে ক্রমে সন্কির 

সাধারণ নিয়ম উঠিল-_তাহা হইতে ক্রমে আবার ভাষার অন্, 
অন্ত অঙ্গে দৃষ্টি গেল।-যেমন বিভক্তি প্রত্যয় ধাতু রচনা প্রণালী 
প্রভৃতি । বাস্ক ভাহার পৃর্ববন্তী অনেক বৈয়াকরণেরঞ্্বশেষদপে 
নামও উল্লেখ করিয়া গিরাছেন, আবার সাধারণরূপে বৈয়াকরণ 

বা নৈরুক্ত এইরূপও বলিয়া! গিয়াছেন। ইহাতে জানা বাইতেছে 

ষে, সে সময়ে শবদ্ঞান্নের খুব চচ্চা চলিয়াছিল। কৌবীতকী 
ব্রাঙ্গণ্রে এক স্থান পাঠ করিয়া বেশ বোধ হয়, যে, সে সময়ে 

হিন্দুস্থানের উত্তরে তাবাগবেষধা অতান্ত উৎসাহের সহিত 

চলিয়াছিল। 

পাণিনি | সেই হিন্দুস্থানের উর পশ্চিমাঞ্চল, ব্যাকরণ শাস্ত্রের 
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জনকম্বরূপ পাণিনিরও জন্স্থান। এখন যাস্ককে যদি বৈদিক 

যুগের শেষ সময়ের ধরিতে হয়, তবে পাণিনির গ্কালকে তাহার 
বছুপরবর্তী বলিয়া ধরিতে হুইবে। যার্স্কর সময়ে বাকোর 
অনুরূপ শব দ্বার] ব্যাকরণের কথ! নকল নির্দেশ করা হইয়াছে, 
পাণিনির সময়ে অঙ্কের চিত্রের সভায় করিয়া অথাৎ সাঙ্কেতিক 

চি ঘারা সেই লব শব্দকে ব্যক্ত" কল্প! হইয়াছে । উহ হইতে 
ইহাষ্ঠে আদিতে অনেক কালের আলোচনার আবশ্বক বোখি হয়। 

পাণিনি নিজেই সেই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বন করিয়! 

যখন তাহার ব্যাকরণ রচন। করিয়াছেন, তখন পাণিনির পূর্বেই 

এ সকল সাস্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল জানিতে হইবে। তিনি 

উহার আবিষ্কার করেন মাই, কিন্ধ এ প্রণালীকে পরিপকনপে 

প্রয়োগ করিয়াছিলেন--যাহ] ব্যাকরণের পক্ষে অভ্যস্ত উপ- 

যোগী। 

দশন] ব্রাহ্মণের সমকালে এবং পরে তত্বজ্ঞানের আলোচন! 

অত্যন্ত উন্নতভাব ধারণ করিয়াছিল। এমন কি ব্যাকরণ ও 

দর্শনশাস্ত্রে হিন্দুমন নিপুণতার পরকাণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিিল। 
খগ্েদের দশমমণ্ডলে তবজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক স্ুক্ত পাওয়। যায়, 

যাহাতে করিয়! মূল কারণ সম্বন্ধে গভীর আলোচন। প্রকাশ পায়, 

যাহাতে করিয়! জানা যাইতেছে, যে এর নকল আলোচন। তাহার 
অনেককাল পূর্ব হইতে আন্দোলিত হইয়া আসিতেছে । 

ইহা বেশ বুঝা। যাইতেছে থে, সেই খুব পূর্ববকালে যখন তন্ব- 
ড্রানত্ত জ্লালোচনাটা একবার বেশ জলিয়। উঠিল, খন নানা 

গ্ুক্লার মত, বিশেষতঃ স্থষ্টি সম্বন্ধে অনেক মত প্রবন্তিত হইল। বে 

.নমস্তা (১:০015)) দর্ববাপেক্ষা গুঢ় ও কঠিন তাহাহ তাহা 'দগের 
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সর্বাপেক্ষা আদরের হইল। প্রত্যেক ব্রাঙ্গণেই এ বিষয়ের এক ব! 
ততোধিক বিবরণ বিবৃত আছে । অনেক গ্রন্থে স্থষ্টিসম্বন্ধে নান! 

প্রকার মতের অবতারণ। আছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান মতভেদ 
স্বভাবত এই দাড়াইল, যে,আদি কারণ কে? প্রতি কি পুরুষ-- 

অর্থাৎ জড় কিজ্ঞান? শেষোক্ত মতটাই জয়লাভ করিল, এই 

জন্ত ব্রান্মণে এই মতটাই একেটিস়ারূপে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ 
ইহার বিপরীত মতটাও যদিও তত সমাদৃত' হয় নাই, কিন্ত তখাপি 
রহিয়া গেল। কালে সেই মত যখন অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে 

আরম্ভ করিল, তখন তাহ! বৌদ্ধধন্ম্নে পরিণত হইল। 

ষড়দর্শন ] বৈদিক কালে দর্শনশান্ত্র প্রণালীবদ্ধ হইয়! দাড়ায়, 
নাই, পরে যেমন বড়র্শন প্রণালীবদ্ধ হইয়া! দাড়াইয়াছিল। 
উপনিষদে অস্বদ্ধ মত ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। যদিও সেই সকল 
আলোচনাকে বিভক্ু ও প্রণালিবদ্ধ 'করিবার রীতি দেখা যায, 
তথাপি, এ সকল অনুসন্ধানের পরিসর অতি পরিমিত। আরণ্যক, 
উপনিষনে ,প্রণালিবদ্ধ করিবার ও বিস্তার করিবার ভাব অপেক্ষা- 

কৃত. বেশী। ষে উপনিষদ স্বত দণ্ডায়মান, তাহাতে আরও 

বেশী। আর, বে উপনিষতৎ্ অথর্ববেদের, তাহাতে দার্শনিক 

প্রণালী সম্যকরূপে দেখা দিয়াছে । কিন্তু আসল যে দর্শনশাস্ত্র, 

যাহাকে যড়রশনন্ত্র বলে, তাহ যে ইহার অনেক পরে, তাহা 

নিরলিখিত কারণে বেশ প্রঙ্গাণিত হইতেছে ॥ প্রথমত যে সকল 

ত্রান্ষণ ও উপনিষৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সে সকলেতেও ষড়- 
দর্শন গ্রন্থকর্তাদিগের 'নাম উল্লেখ নাই, যদিও থাকে টা! জন্ক, 

সম্বন্ধে, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে নয় । দ্বিতীয়ত, ষড়.দর্শনের ভিতর “ঘ 

সকল খবিদিগের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের সঙ্গে, শেষাশেবি" 



আর্ধজাতি ও আব্যধর্ম। ১৪৩ 

মাত্র কলস্থত্র সকলে যে সকল খাষির নাম করা হ্্ুয়াছে তাহাদের 
সঙ্গে, আংশিক এ্রক্য আছে। তৃতীয়ত, সমন্ত ষড়.দর্শন অবি- 
তাগে, সংহিতা ব্রাহ্মণ *এউপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থসমুহকে 
সমগ্রকূপে একবেদ বলিয়া বলে এবং নির্দেশ করিবার (০19. 

৮৫2০৪) সময় আমাদিগের নিকট যে সকল উপনিষদ অপেক্ষাকৃত 

*আধুনিক বলিত্বা প্রতীত হয় এমন'কি অথর্কবেদের উ্লনিষৎ 
সকলকে নির্দেশ করে। আর রচনাপ্রণালীও এমনি অল্পের 

মধ্যে বহুন্জাপক, আর এত সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা (:601)0102] ৮9110)9) 

যদিও ব্যাকরণের স্তায় অতদুর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি এমন 

৬স্পঠ ব্যঞ্ক (19760151018) এবং আগ্ঘন্ত্ঙ্ুন্দর, ঘে, উহা! অনেক 

পুর্ব হইতে বিশেষরূপে অভ্যাসের বিষয় হইয়াছিল স্ন্দেহ নাই। 

এইজন্ ইহ] বৈদিক কালের পরবন্তী বলিয়৷ বোধ হয়। 

জেোতিষ ' ঠধদিক সাহিভ্যের বিষয় খলিতে গেলে জ্যোতিষ 

১ও বৈদ্শান্্রের বিষয় কিঞ্চিৎ না বলিয়া শেষ করা যায় না। যদ্ধও 

তদখনীন্তন কালের এই ছুই বিবয়সন্বন্বয় বহুল পুস্তক'ইদানীস্থন 

প্রচার নাই । কিন্তু সে সময় ইহার খুব চচ্চা ছিল। উউয়ই 

কম্মকাডের প্রয়োজন হইতেই প্রথম উচ্ছ্ধান (77)11515) প্রাপ্ত 

হইয়াছিল । কল্পে কলে যজ্ঞানুষ্টানের কাল লিণয়ার্থে, প্রাতঃ ও 

সন্ধার হোমের জন্ত, দর্শপৌরণমানীর জন্ত এবং তিন ধহুর প্রারস্তে 
হোমযাগের জন্যঃ নক্ষত্র পব্যবেক্ষণ স্লাবশ্তক হইত, যদিও তাহ! 

অত্যন্ত সামান্য মাত্র ছিল। খাজসনেয়ি সংহিভাতে এবং ছান্দো- 

পেপিক্নীদ নক্ষত্রদশকদিয়ের বিষয় এখং জ্যোতিবিগ্ভার কথা 

বিষ্টশষ করিয়া বলা আছে। আর চন্দ্রের অই্টাবিংশ অবস্থানের 

' বিষয়ও খুব পুর্বে অবগত ছিল। তৈত্ভিরীয় সংহিতাতে তাহা- 



১৪৫ হেমজ্যোতি। 

দের আন্পুর্বিক উল্লেখ আছে। যে পরম্পরার তাহাঁদের 
উল্লেখ আছে, সে পরম্পরা! ২৭৮* হইতে ১৮২৯ খুষ্ট শতাব্দীর 

পুর্বে থাকিতে পারে; তাহ! হইলে তৈন্ভিরীয় সংহিত। দেই সময়ের 
হইবার সস্তাবনা ।--সংহিত। না হউক সেই নক্কল শ্রুতি । তাহ 
এখন বার তিন চারি হাজার বৎসরের .পূর্ববে। জ্যোতিষ নামক 
গ্রন্থে যে নক্ষত্রপরম্পরা আছে, তাহ, হইতেছে ভরগীশ্রেণী, 
তাহাতে ১৮২০--৮৬০ খৃষ্টানদের পুর্ব বৎসর পাইত্েছি। আর 
আর বিষয়ে বড় একট] উন্নতি দেখিতে পাই না। চন্দ্রের গতি 

আলোচনা করিতেন, কতকগুলা কব তারা, মৌর-অয়ন 

(3015010৫), ইহাই কেবল নিদিষ্ট করিয়াছিলেন ।* 

আমুর্বেদ) শারীর-সংস্থান তাহাদিগের জানিতে হইত, কারণ 

যজ্জে যে সকল পণ্ড বলি হইত, তাহাদিগের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিতে, 

হইত এবং ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে বাটিয়া 
দিতে হইত। পাশব শারীর-সংস্থান তাহাদিগের বিশিষ্টরূগে, 

জান। ছিল, কারণ যখন দেখ! যাইতেছে পশুদেহের প্রত্যেক 
অংশের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা ছিল। 

তৈষজ্যবিষয়ে দেখিতে পাঁওয়। যায় অথর্ববেদে রোগের উপর 

এবং আরোগ্যকারী উদ্ভিদের উপর প্রশংসাস্থচক খক্ প্রচারিত 

আছে, আর বড় কিছু পাওয়া যায় ন1। 

সমান্থু। 



বিজ্ঞাপন ।. 
সচিত্র পুণ্য | মাদিবীপত 

তঞ্চম বর্ষ। 

ডাঁকমাশুল সমেত অগ্রিম বাধিক মুল্য---৩।%০ । 

ধন্ম, সাহিত্য, খাগ্যপাকে, সঙ্গীত, শিল্প, 

বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভাষাতন্্ ও চিকিৎসা : 
প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র । 

নানা রঙের ছবি, নানা প্রকার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আমিষ 
ও নিরামিষ থাগ্যপাক, ধর্ম ইতিহাস পুরাতন্ব দশন সাহিত্য 

সমাঁজতত্ব প্রহৃতি বিষয়ক উৎকষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, দেশী, হিন্দুস্থানী, 
ফরাসী ও ইটাললীয় সঙ্গীত প্রভৃতির স্বরলিপি, জ্যাকেটকাট! ও 

ধিরম.ও রেশমের জুতা মোজ! শ।ল প্রতি নানাবিধ শেলাইয়ের 
কারুকার্ধ্য এবং অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ--এতগিন্ন 

ইতিহাস বিজ্ঞান পুরাঁতন্ব ভাষাতব্ব শিল্প প্রতি নান, বিভাগে 
নব নব আবিষ্কৃত বিষয় সমূহ এবং মধুর মধুর কবিতা, জীবন্তরুর 

জ্ঞান ও শিক্ষাপ্রদ, গৃহের প্রয়োজনীয় এবং শোভাসম্পাদনকারী 

স্বাস্থ্যজনক বিষয় পুণ্যের পুষ্টিলাধন করিতেছে । পুণ্যে পুরাতন 

ও নৃতনের মর্ধ্যাদা, শ্বদেশীয় 'ও বিদেশীয়ের মর্ধ্যাদা, স্বজাতীয় ও 
বিজাতীয়ের মধ্যাদ! নিরপেক্ষভাবে দমদৃষ্টিতে রক্ষিত হইয়। থাকে। 

রা ঠাকুর কবিগুণসা'গর 
শ্রীঝতেন্দ্রনীথ ঠাকুর কবিভাক্কর । 

৩৪৪ নং অপারচিৎ্পুর বোড অথবা ৬ নং দ্বারকানাথ 

ঠাকুরের গলি, যোড়াসীকে। কলিকাতা । 














